
 

»Vzpostavitev stanovanjskih skupin za odrasle osebe z 

motnjami v duševnem razvoju na območju vzhodne 

kohezijske regije«.  

CUDV Črna na Koroškem bo deloval kot izvajalec v mreži javne službe za posodobitev socialno 
varstvenih storitev, uvajanje novih skupnostnih storitev oskrbe in organizacijskih novosti na 
področju socialno varstvene dejavnosti, na območju kohezijske regije vzhodna Slovenija. 
CUDV Črna na Koroškem v operaciji deluje kot  upravičenec pri neposredni potrditvi operacije 
»Vzpostavitev stanovanjskih skupin za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na 
območju vzhodne kohezijske regije«. Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. prednostna os: 
Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.3: Vlaganje v 
zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti glede zdravstvenega stanja v družbi, spodbujanju 
socialnega vključevanja, z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev ter 
prehodom iz institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti – skupnostne 
oblike oskrbe«,  specifični cilj 9.3.1: »Vzpostavitev infrastrukture za prehod iz institucionalnih 
na skupnostne storitve«. V okviru projekta ima Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti posredniško vlogo. 

Namen operacije je nadaljevanje procesa deinstitucionalizacije  CUDV Črna na Koroškem z 
vzpostavitvijo stanovanjskih skupin za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na 
območju vzhodne kohezijske regije. Na ta način bodo uporabnikom CUDV Črna zagotovljeni 
ustrezni pogoji za življenje in bivanje v skupnosti. Temeljni cilji projekta so: zagotovitev 
primerne infrastrukture za vzpostavitev deinstitucionalizacije socialno varstvenega zavoda 
CUDV Črna, ob vzporedni izvedbi vseh potrebnih spremljajočih vsebin, vzpostavitve 
skupnostnih služb in storitev, z vzporednim izvajanjem storitev na domu, ki bodo zajemale 
storitve zdravstva in sociale. Hkrati se bo vzpostavila info točka za storitve informiranja 
znotraj celotne lokalne skupnosti, z namenom svetovanja, zagovorništva, koordinacije 
mobilnih enot in drugih potrebnih storitev v skupnosti. 

Cilji operacije: 

- preobrazba CUDV Črna na Koroškem v Center za izvajanje skupnostnih oblik oskrbe, 
- zagotovitev primerne infrastrukture (13 stanovanjskih hiš) za preselitev 70 uporabnikov 

iz institucije v skupnost. 
- Razvijanje skupnostnih oblik oskrbe z zagotavljanjem socialnih, kulturnih, rekreativnih 

in zdravstvenih vsebin v skupnosti, z ustrezno individualno podporo. 
- nakup 5 mobilnih enot za zagotavljanje izvajanja storitev na terenu. 
- vzpostavitev info točke za pomoč in svetovanje širši družbeni skupnosti v okolju. 
- vzpodbuditi deinstitucionalizacijo in širiti dobre primere strokovnih praks v  celotnem 

slovenskem prostoru. 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Republika Slovenija. 


