
 
 
 
 

Projekt »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. 
prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.2: Izboljšanje dostopa do cenovno  ugodnih, trajnostnih in 
kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa, specifični cilj 9.2.1: Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo 
storitev dolgotrajne oskrbe. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. 
Projekta »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe z motnjo v duševnem razvoju na območju Vzhodne kohezijske regije« in »Vzpostavitev stanovanjskih skupin 
za osebe mlajše od 65 let« se izvajata 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, zmanjševanju neenakosti glede zdravstvenega stanja v družbi, spodbujanju socialnega vključevanja, z lažjim dostopom do socialnih, 
kulturnih in rekreacijskih storitev ter prehodim 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«.  Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
in Republika Slovenija. 

 

Program okrogle mize in posveta 
 

»Vezi s skupnostjo« 

8:30 – 8:50 Prihod in prijava udeležencev 

9:00 – 9:10 Pozdrav direktorice CUDV Črna na Koroškem gospe Dalje Pečovnik 

9:15 – 9:20 Pozdrav župana Občine Radlje ob Dravi mag. Alana Bukovnika 

9:20 – 9:30 Kulturni program VDC Sokolski dom Radlje ob Dravi 

 

9:30 – 10:25 Prispevki 

 Predstavitev življenja in dela v skupnosti, Danica Krajnc in Darinka Križan 

Krajnc, CUDV Črna na Koroškem 

 

 Projekt Prostofer v Občini Radlje ob Dravi, Klara Cigler, svetovalka za 

vodenje projektov v Občini Radlje ob Dravi.  

  

 Aktivno sodelovanje Doma Hmelina z lokalno skupnostjo, Iris Kurnik, dipl. 

delovni terapevt, Dom Hmelina 

 

 Knjižnična ponudba za ljudi s posebnimi potrebami, Slavica Potnik, vodja 

knjižnice Radlje ob Dravi 

 

 Odprta vrata Centra za socialno delo uporabnikom in institucijam, Mirjana 

Popijal, pomočnica direktorja Centra za socialno delo Koroška, enota 

Radlje ob Dravi 

 

 Sodelovanje s skupnostjo, Vojko Gmajner, Javni zavod ŠKTM Radlje ob 

Dravi 
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10:25 – 10:30 Odmor 

 

10:30 – 11:00 Pogovor z udeleženci posveta ter ostalimi občani (možnost za razna 

vprašanja o EU projektih) 

 

11:00 – 11:10 Odmor 

 

11:10 – 12:00 Predavanje in delavnica normalizacije 

Skozi kratko predavanje in delavnico bomo predstavili osnovna načela 

normalizacije in kako jih upoštevati v vsakdanjem življenju.  

Predavateljici: Branka Brinc Jeznik in Maruša Janet Štader, projekt 

»Deinstitucionalizacija CUDV Črna«. 

 

Dogodek organizira CUDV Črna na Koroškem  v sodelovanju z Javnim zavodom ŠKTM Radlje 

ob Dravi . Potekal bo v okviru Radeljskih srečanj 2022. 

 

 

 

 

Na ta dan bo v VDC Sokolski dom Radlje ob Dravi tudi DAN ODPRTIH VRAT. 

Obiskovalci bodo lahko začutili dnevni utrip dela in ostalih aktivnosti v VDC-ju ter se podružili 

z uporabniki in zaposlenimi. Pred VDC-jem bosta tudi stojnici, na katerih bodo na ogled tako 

izdelki iz lastnega programa VDC kot promocijski material o UE projektih, ki se izvajajo v 

okviru CUDV Črna na Koroškem. Imeli boste možnost za pridobitev več informacij o teh 

projektih. 


