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1 Uvod 

V poročilu je predstavljeno izvajanje socialno varstvene storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji (v nadaljevanju storitev) v Delovnem in zaposlitvenem centru Janeza Levca (v 

nadaljevanju DZC Janeza Levca) za leto 2018. Prav tako so v poročilu navedene pomembne 

dejavnosti oziroma aktivnosti, ki so potekale v DZC Janeza Levca v letu 2018, različne dejavnosti 

namenjene uporabnikom ter drugi pomembni podatki v zvezi z delovanjem DZC Janeza Levca. 

Uspešno smo realizirali program dela za leto 2018. 

 

2 Realizacija programa dela VDC DZC Janeza Levca za leto 2018 - 
realizacija izvajanja storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji 

2.1 Osnovna oskrba  

Osnovna oskrba v okviru izvajanja storitve vključuje bivanje, prehrano, tehnično oskrbo in prevoze. 

Podrobno je navedena v našem Pravilniku o urejanju medsebojnih razmerij med Delovnim in 

zaposlitvenim centrom Janeza Levca Ljubljana in uporabniki storitve vodenja, varstva in zaposlitve 

pod posebnimi pogoji. Osnovno oskrbo izvajamo v skladu s pristojno zakonodajo. 

Uporabnikom dnevno nudimo toplo malico oziroma kosilo, malico, topli napitek in sadje. Prehrano 

imamo organizirano v okviru Centra Janeza Levca Ljubljana, od koder nam hrano dnevno 

dostavljajo. V letu 2018 smo uporabljali tudi možnost zagotavljanja tople malice v bližnji 

restavraciji. 

V DZC Janeza Levca večina uporabnikov prihaja samostojno - koristijo javni prevoz. Nekaj 

uporabnikov v DZC pripeljejo in odpeljejo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.    

Tehnični podatki 

Dejavnost izvajamo v hiši, objektu na naslovu Tržaška 79 v Ljubljani, kamor smo se preselili v drugi 

polovici leta 2011. Celotna površina prostorov obsega 470 m2 (od tega pripada delavnicam skupaj 

s skladiščem približno 2/3 kvadrature). Objekt ima tudi dva večja balkona, ki lahko služita za oddih 

in klepet med odmorom, jedilnico s čajno kuhinjo in poleg ostalih še novo sodobno stranišče, ki je 

prilagojeno gibalno oviranim uporabnikom. Prav tako ima objekt sodobno dvigalo.  

Poleg objekta imamo na razpolago približno 900m2 uporabnega zemljišča, ki smo ga preuredili v 

park ter približno 170 m2 parkirnih površin.  

V preteklem letu smo na novo uredili prostor za arhiv, prav tako smo skrbeli za ostale prostore . 

Center Janeza Levca Ljubljana je v okviru vzdrževanja hiše oziroma objekta poskrbel za popravilo 

ceste, ki predstavlja dostop do hiše in jo dopolnil s klimatskimi napravami.  

Park DZC Janeza Levca, ki smo ga poimenovali tudi »park druženja«, je nastajal pred petimi leti v 

sodelovanju z različnimi prostovoljci, našimi uporabniki in njihovimi svojci, zaposlenimi delavci iz 

DZC Janeza Levca in drugimi. 
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Park danes vsebuje lesene tlakovane poti, leseno uto, lesene klopi in koše za smeti, tlakovani 

prostor za mize in klopi, namenjen druženju, gredice z zasajenimi rastlinami, drevesa, grmičevje, 

živo mejo, urejene travnate površine, kompostnik in tablo za označbo parka. Za park skrbimo 

zaposleni delavci skupaj z uporabniki znotraj zelenega zaposlitvenega programa. 

2.2 Socialna oskrba 

Socialno oskrbo, ki zajema vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, smo 

realizirali v skladu s programom dela po naslednjih postavkah: 

2.2.1 Vodenje 

Oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov 

V skladu z zakonskimi določili za vsakega uporabnika pripravimo individualiziran program (v 

nadaljevanju IP). Pri pripravi IP sodeluje strokovna skupina, ki jo sestavljajo skupinska 

habilitatorka, uporabnik in njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki, delovni inštruktor ter strokovni 

vodja. IP pripravlja skupinska habilitatorka v sodelovanju z ostalimi člani strokovne skupine. V 

preteklem letu smo opravili evalvacijo IP-jev. 

Individualne obravnave uporabnikov 

Pri šestih uporabnikih je bila izražena potreba po individualnih obravnavah, ki je potekala v obliki 

svetovalnih pogovorov na sledečih področjih: pomoč pri razumevanju in tolmačenju različnih 

vsakdanjih situacij ali interakcij, priprava na odhod v institucionalno varstvo, ugotavljanje potreb in 

zmogljivosti funkcioniranja v naših zaposlitvenih programih, opolnomočenje k samostojnemu in 

samozavestnemu delovanju ter reševanju težav, pomoč pri reševanju vedenjskih in čustvenih 

težav, reševanje težav zaradi ljubezenskega odnosa, načrtovanje, spremljanje in spodbujanje 

prihodov nekaterih uporabnikov, ki so pogosto manjkali. 

Timske obravnave  

V preteklem letu smo timsko obravnavali šest uporabnikov. V timu so sodelovali skupinski 

habilitator, starši oziroma zakoniti zastopniki, delovni inštruktorji, v nekaterih primerih center za 

socialno delo, drugi varstveno delovni center ali strokovni vodja. Ukvarjali smo se z naslednjimi 

področji: načrtovanje uporabnikove vključitve v institucionalno varstvo, načrtovanje bolj redne 

vključitve uporabnika v naše programe, vedenjske in čustvene težave uporabnika, pomoč pri 

razumevanju in reševanju težav med starši in uporabniki. 

Strokovni pristopi, ki smo jih uporabljali 

 Pristop pozitivne vedenjske podpore 

 Uporaba gradiv pripravljenih v  lažje berljivi obliki  

 Pristop vizualne podpore 

 Kot pripomoček pri delu z uporabniki smo uporabljali tudi knjige s slikami brez besedila 

angleške založbe Beyond words.  

 Opolnomočenje 
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Delovanje sveta uporabnikov 

Svet uporabnikov se je v letu 2018 dvakrat sestal, ostala napovedana srečanja so bila zaradi 

različnih okoliščin prestavljena. Svetu uporabnikov se je pridružil nov član, tako da sedaj ima Svet 

uporabnikov sedaj 11 članov.  

Na srečanjih so člani razpravljali o različnih predlogih in idejah, ki smo jih sproti poskušali 

realizirati. Na pobudo Sveta uporabnikov se je v letu 2018 izvedla anketa o zadovoljstvu v zvezi s 

organizirano prehrano v DZC Janeza Levca. Zbrani predlogi so bili posredovani v kuhinjo Centra 

Janeza Levca, kjer imamo organizirano prehrano. Pri izvedbi in organizaciji posameznih srečanj je 

v pomoč skupinski habilitator. 

Sodelovanje z drugimi strokovnjaki in organizacijami  

V sklopu obravnav posameznih uporabnikov smo neposredno sodelovali s strokovnimi delavci v 

centrih za socialno delo, z zdravstvenimi ustanovami, drugimi varstveno delovnimi centri, enotami 

Centra Janeza Levca Ljubljana in drugimi organizacijami. 

V letu 2018 smo nadaljevali skupno sodelovanje s tremi organizacijami, ki izvajajo storitev vodenje, 

varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v Ljubljani (Zveza Sonček, VDC Tončka Hočevar, Želva 

d.o.o. in DZC Janeza Levca) zaradi skupnega projekta Skrbovin´ce, ki predstavlja skupni prodajni 

prostor izdelkov uporabnikov. 

Prav tako smo skupaj organizirali izobraževanje in informiranje za starše, skrbnike in svojce 

uporabnikov. Vsebina izobraževanja je bila »osamosvajanje oseb z motnjo v duševnem razvoju in 

možnosti vključevanja v različne oblike institucionalnega varstva«. Predstavljene so bile tudi 

različne oblike institucionalnega varstva za naše uporabnike v Ljubljani in okolici (svoje možnosti 

so predstavili (Zveza Sonček, VDC Tončka Hočevar, Želva d.o.o., CUDV Draga). 

Sodelovanje s starši oziroma zakonitimi zastopniki uporabnikov 

Tudi v preteklem letu je bilo sodelovanje z zakonitimi zastopniki uporabnikov zelo pomembno. 

Sodelovali smo v obliki timskih sestankov in individualnih razgovorov, starši in drugi svojci oziroma 

zakoniti zastopniki so sodelovali pri pripravi in evalvaciji IP za naše uporabnike. 

V mesecu februarju smo realizirali skupni sestanek, katerega se je udeležila tudi večina 

uporabnikov.  

Realizirane kreativne prostočasne dejavnosti za uporabnike (znotraj in zunaj izvajanja 

storitve) 

Dejavnost Čas izvedbe 

Udeležili smo se zimskih športnih iger SOS, Pohorje. Mesec februar. 

Udeležili smo se mednarodnega košarkaškega turnirja v 

Trstu. 
Mesec marec. 

V mesecu marcu smo se udeležili zimovanja v organizaciji 

Centra Janeza Levca, ki je potekalo v Ribniškem Pohorju. 
Potekalo je v mesecu marcu. 

Udeležili smo se športnega dne v zvezi s pripravami na 

regijske igre SOS. 
Mesec april. 
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Realizirali smo skupni celodnevni izlet uporabnikov in 

zaposlenih v Bled in Radovljico.  
Mesec maj. 

Udeležili smo se regijskih iger specialne olimpijade 

Slovenije (v nadaljevanju SOS) ki so potekale v Tacnu, v 

Ljubljani.  

Mesec maj. 

Sodelovali smo na festivalu »Igraj se z mano« v Ljubljani. 

Izvedli smo delavnico, prav tako so trije naši uporabniki na 

festivalu sodelovali kot prostovoljci. 

 Mesec maj. 

Udeležili smo se državnih iger SOS, ki so potekale v 

Ljubljani, v organizaciji Centra Janeza Levca Ljubljana. Ena 

delavka je sodelovala pri organizaciji regijskih iger 

(kolesarstvo), štiri delavke so bile vključene kot 

prostovoljke. 

Potekale so tri dni v mesecu juniju. 

Letovanje uporabnikov DZC Janeza Levca je potekalo v 

Portorožu.  
Potekalo je en teden v mesecu juliju. 

Trije uporabniki so se udeležili vikend jadranja v organizaciji 

društva za kulturo inkluzije. 
V mesecu septembru. 

Udeležili smo se ljubljanskega maratona. Mesec oktober. 

Udeležili smo se košarkaškega turnirja v okviru specialne 

olimpijade Slovenije. 
Mesec november. 

Skupina uporabnikov je bila vključena v treninge košarke.  
Treningi so potekali v obdobju nekaj 

mesecev. 

Organizirano imamo dnevno telovadbo, ki poteka v naši 

ustanovi. 
Potekala je skozi celo leto. 

Izvedli smo več pohodov na Rožnik. Potekali so skozi celo leto. 

Skupaj s tremi ljubljanskimi VDC-ji smo   hodili na balinanje 

(v športno društvo Zarja). 
Potekalo je skozi celo leto. 

Udeležili smo se zaključnega srečanja balinarjev (skupaj z 

drugimi VDC-ji) v športnem društvu Zarja, kjer poteka 

balinanje. 

Mesec december. 

Imeli smo skupno pred novoletno druženje in obdarovanje v 

DZC Janeza Levca. 
Mesec december. 

Novo leto smo praznovali s skupnim kosilom v restavraciji. Mesec december. 
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Realizirane aktivnosti iz področja vseživljenjskega učenja za uporabnike 

 

 

Realizirana dejavnost Čas izvedbe 

Študentke »ustne higiene« so za uporabnike izvedle 

delavnico o higieni zob.  
Mesec januar 

Drugega posveta uporabnic in uporabnikov centrov za 

usposabljanje, delo in varstvo ter varstveno delovnih 

centrov v Sloveniji “Iz prve roke” sta se udeležila dva 

uporabnika, skupaj s skupinsko habilitatorko. Tema posveta 

je bila » Jaz in deinstitucionalizacija.«. 

Mesec april. 

V prvi polovici leta je deloval bralni krožek,  z uporabo 

različnih lažje berljivih gradiv in knjig s slikami brez 

besedila. 

V prvi polovici leta. 

V drugi polovici leta smo organizirali redno sestajanje 

pogovorne skupine, ki pri uporabnikih spodbuja samo 

izražanje,opolnomočenje in samozagovorništvo. 

V drugi polovici leta. 

Posveta in okrogle mize z naslovom »Podpora za socialno 

vključevanje na trg dela«, sta se udeležila skupinska 

habilitatorka in eden uporabnik. Aktivno sta sodelovala s 

prispevkom.  

Mesec oktober. 

Organizirali smo učenje-tečaj angleščine. Potekalo je skozi celo leto, enkrat tedensko.  

 

2.2.2 Varstvo 

Glede na stanje in potrebe uporabnikov je varstvo (kot del storitve) vsebovalo spremljanje, podporo 

in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju 

fizioloških potreb, pomoč pri gibanju, hoji, slačenju, oblačenju, komunikaciji in orientaciji ter varstvo 

pri prihodih in odhodih.  

Skozi celo leto je bil poudarek na osebni higieni, zlasti na higieni nohtov, kjer imajo nekateri 

uporabniki več težav. 

Prav tako je bil poudarek na varstvenem delu storitve izražen pri uporabnikih, ki imajo spremljajoče 

zdravstvene težave: težja oblika epilepsije, težave z duševnim zdravjem, Syndrom Prader Willi.  

Spremljali smo zdravstveno stanje uporabnikov in sodelovali s starši, prav tako smo spremljali 

predpisano terapijo ter navodila za posamezne uporabnike in sodelovali z zdravstvenimi 

organizacijami. 

2.2.3 Izvajanje zaposlitve pod posebnimi pogoji 

Realizacija programa knjigoveške dejavnosti   
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Uporabniki so sodelovali pri različnih postopkih izvajanja naročil za poslovne partnerje. Delo, ki so 

ga opravljali je bilo prilagojeno njihovim individualnim spretnostim in zmožnostim, kar smo jim 

lahko omogočili s primerno razčlenitvijo delovnih postopkov. 

V delovni proces so bili skupaj vključeni uporabniki in redno zaposleni knjigoveški delavci. Prav 

zaradi tega so uporabniki lahko sodelovali pri zahtevnejših opravilih kot je npr. izdelava škatel, 

ročna vezava knjig. 

Enostavna ročna dela, ki so jih opravljali uporabniki:  

- ročno zgibanje papirja, ki se kasneje uporabi pri vezavi knjig. Ročno zgibanje reklamnega 

materiala, map, nosilnih vrečk, kuvert, žepkov…, 

- ročno rezanje vrvice za nosilne vrečke ipd., 

- vezanje vozlov in vlaganje vrvice v nosilne vrečke, 

- vlaganje elastike, trakov v razne mape, 

- lepljenje reklamnih vzorcev na tiskovino, 

- lepljenje samolepilnih etiket na tiskovino, kuverte, 

- lepljenje papirnatih vrečk, 

- sestavljanje in lepljenje kartonskih škatel, 

- vlaganje spiral v koledarje, bloke, 

- vlaganje obešank v koledarje, 

- vlaganje  koledarjev, tiskovine v vrečke, kuverte, 

- znašanje tiskovin, 

- montaža reklamnih izdelkov, 

- sestavljanje nosilnih vrečk, 

- pomoč pri rezalnem stroju- zlaganje, odstranjevanje rezanih tiskovin, 

- notranji ročni transport. 

 

Zahtevnejša opravila, ki so jih opravljali uporabniki: 

- nanos lepila ročno s čopičem ali strojno na prevlečeni material, ki se uporabi za izdelavo 

knjig, map, škatel,  

- lepljenje obojestranskega lepila na določene končne izdelke, 

- lepljenje s termokol lepilom, 

- sodelujejo pri kaširanju lepenke – zajema spajanje tiskovine z lepenko ter robljenje 

tiskovine, 

- ročno rezanje spiral, 

- luknjanje tiskovine, nosilnih vrečk, 

- netanje tiskovin, 

- kompletiranje tiskovin, 

- vakumiranje končnih izdelkov,  
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- sodelovanje pri procesu ročne vezave knjig- lepljenje spojnega lista, izdelava platnic, v 

platničevanje knjig, pregled knjig. 

 

Program ustvarjalnih (kreativnih) dejavnosti 

Postopki ustvarjanja izdelkov so bili prilagojeni uporabnikom in razdeljeni na posamezne faze. 

Izdelki, ki so nastajali predstavljajo lastni program in so namenjeni prodaji. Znotraj programa smo 

skupaj z uporabniki ustvarjali na naslednjih področjih: 

Delo z glino - uporabniki so izvajali naslednje postopke v zvezi z glino:  

 

- vlivanje gline, 

- brušenje glinenih izdelkov, 

- ročno izdelovanje izdelkov iz gline (hiške, novoletni okraski..), 

-  glinenih izdelkov, 

- glaziranje glinenih izdelkov, 

- obdelava ostankov iz gline. 

 

Izdelava mila:  izdelovali smo dve vrsti mil - navadno in polsteno milo.  

Polstenje volne: izvajali smo suho in mokro polstenje. Naši uporabniki so izdelovali različne 

polstene izdelke: obeski, nakit (uhani, ogrlice) in drugo... 

Druge – dopolnilne dejavnosti: ročno šivanje, izrezovanje iz filca.  

Vrste izdelkov, ki so nastajali znotraj ustvarjalnega zaposlitvenega programa: 

 novoletni izdelki (venčki, okraski za novoletno smreko), 

 nakit (ogrlica, uhani, broške, lasne špange, obroč za lase, prstan), 

 obesek za ključe, 

 mobile, 

 zmaj iz filca, 

 rastlinsko milo + polsteno milo, 

 glineni okraski (magneti, hiške..), 

 glinena žlica, 

 skodelica, 

 glinena slika, 

 glinen večnamenski krožnik, 

 mali krožnik, 

 glinena vaza,  

 Janezov obešalnik, 

 glinen podstavek za vročo posodo, 

 kljukica za obešanje. 
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Program vzdrževalnih dejavnosti in zeleni program 

Znotraj programa vzdrževalnih dejavnosti so uporabniki skupaj z zaposlenimi opravljali  naslednja 
dela: 

 

Čiščenje in vzdrževanje prostorov v hiši  

Prostore čistimo in vzdržujemo dnevno, tedensko in  sezonsko. Tedensko se pri čiščenju skupnih 

prostorov  izmenjujejo uporabniki obeh skupin, po dogovorjenem vrstnem redu. Vsaka skupina 

skrbi za red in čistočo v delavnici kjer dela. Opravljamo naslednja vzdrževalna dela v hiši: 

 sesanje skupnih prostorov (stopnišče, stranišča, dvigalo, kurilnica,…),   

 čiščenje stranišč,  

 odnašanje smeti (ločevanje odpadkov),  

 pomivanje tal,  

 razkuževanje miz v jedilnici, razkuževanje kljuk, stikal… 

 

Sezonsko čiščenje 

V sklopu sezonskega čiščenja nekaj krat na leto opravimo naslednja dela: pomivanje oken, 

garderobnih omaric, čiščenje kuhinjskih predalov, čiščenje omar, vrat in radiatorjev… 

 

Vzdrževalna dela v parku in okolici hiše vsebujejo naslednje: 

 pometanje zunanjih stopnic, 

 pometanje parkirišča, 

 pometanje tlakovcev, 

 praznjenje košev za smeti v parku,  

 odstranjevanje snega. 

 

Delo v jedilnici  

Vsebuje pripravo jedilnega pribora, delitev hrane, kuhanje kave, kompota, pospravljanje jedilnice in 

skrb za umazano posodo (priprava posode za pomivanje v pomivalnem stroju  in pospravljanje 

čiste posode). V sklopu zaposlitvenega programa vzdrževalnih dejavnosti uporabniki, skupaj z 

delovnimi inštruktorji/varuhinjo, pripravijo jedilnico, poskrbijo za razdelitev hrane ter po 

zaključenem kosilu in malici pospravijo umazano posodo in počistijo jedilnico. 

 

Zeleni zaposlitveni program 

Vsebina zelenega zaposlitvenega programa predstavlja oskrbo parka in okolice hiše, kjer deluje 

DZC Janeza Levca. Znotraj tega programa so uporabniki opravljali naslednja dela:  

 vzdrževanje travnatih površin (košenje in pospravljanje trave), 

 striženje žive meje, 

 odstranjevanje plevela, 
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 odstranjevanje in pospravljanje odpadlih listov z dreves,  

 urejanje rastlin, grmičevja, zeliščnega vrta,  

 skrb za drevesa v parku,  

 skrb in vzdrževanje kompostnika (v katerem zbiramo biološke odpadke), 

 vzdrževanje lesenih tlakovanih poti po parku, 

 skrb za klopi in koše za smeti, 

 pospravljanje, čiščenje okolice hiše in parka. 
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Izvajanje zaposlitve pod posebnimi pogoji izven DZC Janeza Levca 

V izvajanje zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki poteka izven DZC Janeza Levca, je bilo vključenih 

pet uporabnikov. Vključeni so bili v naslednje organizacije: v razdelilnico hrane v enoti Centra 

Janeza Levca Ljubljana, v restavraciji podjetja Mc´Donalds, v podjetju Petrol - bencinski črpalki, v 

vrtcu Prule in v restavraciji Lars & Sven Burgers, podjetja Hipster, d.o.o.  Izvajanje zaposlitve pod 

posebnimi pogoji izven DZC Janeza Levca je spremljala skupinska habilitatorka, ki je pri tem 

sodelovala tudi z uporabnikovim mentorjem v podjetju, sodelovala je s starši oziroma zakonitimi 

zastopniki, nudila uporabniku pomoč v delovnem okolju oziroma v podjetju. 

Prehajanje med zaposlitvenimi programi 

Prehajanje med zaposlitvenimi programi poteka predvsem v skladu z IP posameznega uporabnika 

in predhodno sklenjenimi dogovori. V preteklem letu je potekalo prehajanje iz ustvarjalnega v 

knjigoveški program za enega uporabnika za krajše obdobje.  

Tržna dejavnost 

Tržna dejavnost je potekala uspešno v obeh, knjigoveškem in ustvarjalnem programu. V 

knjigoveškem zaposlitvenem programu je bila vezana na realizacijo posameznih naročil in izdelkov 

lastnega programa, v ustvarjalnem zaposlitvenem programu je potekala preko prodaje lastnih 

izdelkov. Izdelki so se prodajali neposredno v DZC Janeza Levca ter v  Skrbovin´ci, skupnem  

prodajnem prostoru štirih ljubljanskih varstveno delovnih centrov, ki se nahaja v središču Ljubljane. 

Sodelovanje pri skupni prodaji izdelkov ljubljanskih varstveno delovnih centrov v skupnem 

prodajnem prostoru – Projekt Skrbovin´ca 

Pri projektu Skrbovin´ca  smo nadaljevali sodelovanje štirje ljubljanski varstveno delovni centri, 

(Zveza Sonček, VDC Tončka Hočevar, Želva d.o.o. in DZC Janeza Levca) skupaj z Mestno občino 

Ljubljana in Centrom Janeza Levca Ljubljana. 

Pri prodaji izdelkov so sodelovali zaposleni in uporabniki iz posameznih VDC-jev. Vsa potrebna 

opravila v zvezi z delovanjem Skrbovin`ce, tekoče delo, in razvojna vprašanja so opravljale vse 

navedene organizacije skupaj. V preteklem letu je potekala prenova prodajnega prostora 

Skrbovin`ce, v mesecu decembru je bila realizirana uradna otvoritev Skrbovin`ce, ki je bila tudi 

medijsko pokrita. 

Cilj projekta je promocija in prodaja izdelkov, ki jih delamo v VDC-jih, ter posledično zagotavljanje 

višje finančne nagrade za uporabnike, aktivno vključevanje uporabnikov v novo delovno okolje, 

sodelovanje in povezovanje organizacij, ki so vključeni v projekt. 
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3 Realizirane aktivnosti oziroma dogodki  v DZC Janeza Levca  

Aktivnosti Čas izvedbe 

Pri nas sta opravljali delovno prakso študentki Filozofske fakultete 

v Ljubljani, smer andragogika. 
V prvi polovici leta. 

Skupni sestanek s starši oziroma zakonitimi zastopniki in 

uporabniki. 
Mesec februar. 

Realizirani seja strokovnega sveta DZC Janeza Levca in seja 

Sveta DZC Janeza Levca. 
Mesec februar. 

Zaposleni delavci smo si pred kulturnim dnevom ogledali film 

»Družina« v Kinodvoru. 
Mesec februar. 

Obiskali smo bivšega uporabnika. Skupaj z uporabniki smo si 

ogledali bivalno enoto v Novem mestu in enoto dnevnega varstva.  
Mesec marec. 

V DZC Janeza Levca je opravljalo delovno prakso šest učencev 

Centra Janeza Levca. 

V obdobju od meseca marca do 

aprila. 

Realizirali smo skupni celodnevni izlet uporabnikov in zaposlenih v 

Bled in Radovljico.  
Mesec maj. 

Udeležili smo se športnih iger zaposlenih v slovenskih varstveno 

delovnih centrih, ki je potekalo v Ljubljani. 
Mesec maj. 

Obiskali so nas iz organizacije Šent in si ogledali delavnice, ter 

sodelovali v ustvarjalni delavnici.  
Mesec junij. 

Udeležili smo se izobraževanja v organizaciji Skupnosti VDC 

Slovenije na temo varstva osebnih podatkov. 
Mesec september. 

Izvedli smo skupno delovno akcijo s predstavniki podjetja SIJ- 

Slovenske industrije jekla. Skupaj z uporabniki in zaposlenimi ter 

sedmimi prostovoljci iz omenjenega podjetja smo urejali park. 

V mesecu septembru. 

Prenova prostora Skrbovin´ce - kjer poteka skupna prodaja 

izdelkov štirih ljubljanskih VDC-jev, v prostorih Mestne občine 

Ljubljana. 

Mesec oktober. 

Skupno izobraževanje za svojce, starše, uporabnike in zaposlene 

za vse štiri ljubljanske VDC-je z naslovom »Osamosvajanje oseb z 

motnjo v duševnem razvoju in možnosti vključevanja v različne 

oblike institucionalnega varstva«.  

Mesec oktober 

Skupaj s skupino učencev CJL in pod mentorstvom učitelja  urejali 

park DZC Janeza Levca.  
Mesec november 
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Po obnovi prostora Skrbovin`ce je potekala uradna otvoritev   

Skrbovin`ce. 
Mesec december. 

V DZC Janeza Levca je začela enkrat tedensko prihajati EVS 

prostovoljka v organizaciji projektne skupine Centra Janeza Levca 

Ljubljana. 

Mesec december 

 

Realizirano izobraževanje, udeležba na posvetih, team building 

Udeležili smo se: 

 seminarja o tehniki polstenja (filc),  

 posveta o lahkem branju, 

 seminarja o zgodnji obravnavi-intervju rutin, 

 seminarja o prvi pomoči,   

 seminarja o upravljanju dokumentacije - klasifikacijskem načrtu, 

 posveta »Izzivi staranja ljudi z motnjo v duševnem razvoju«, 

  skupnega pogovora s predstavniki VDC-jev, ki ga je organiziral Inštitut za socialno varstvo 

 seminarja  o Splošni uredbi za varstvo osebnih podatkov, 

 srečanja delavcev DZC Janeza Levca v obliki team buildinga. 

 Posveta in okrogle mize z naslovom »Podpora za socialno vključevanje na trg dela«, sta se 

udeležila skupinska habilitatorka in eden uporabnik. Aktivno sta sodelovala s prispevkom.  

 Drugega posveta uporabnic in uporabnikov centrov za usposabljanje, delo in varstvo ter 

varstveno delovnih centrov v Sloveniji “Iz prve roke” sta se udeležila dva uporabnika, skupaj s 

skupinsko habilitatorko. Tema posveta je bila » Jaz in deinstitucionalizacija.«. Na posvetu smo 

prav tako sodelovali s prispevkom. 

 Sodelovali in udeležili smo se različnih strokovnih srečanj v okviru Skupnosti varstveno delovnih 

centrov Slovenije (sekcija dnevnega varstva, sekcija direktorjev, posveti in drugo). 
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4 Podatki v zvezi z uporabniki in zaposlenimi delavci 

4.1 Stanje glede uporabnikov in uporabnic storitve danes in spremembe  v 
preteklem letu ter stanje na seznamu čakajočih za sprejem 

V VDC-ju je vključenih 33 uporabnikov. Med vključenimi uporabniki je 13 žensk in 20 moških. 

Njihova starostna struktura je: 

 starost od 20 do 29 let - 13 uporabnikov, 

 starost med 30 in 39 let - 15 uporabnikov, 

 starost med 40 in 50 let - 2 uporabnika, 

 Starost nad 50 let- 3 uporabniki. 

Drugi podatki 

Vsi vključeni uporabniki imajo zmerno motnjo v duševnem razvoju. Pri uporabnikih pa so prisotne 

še naslednje spremljajoče motnje in zdravstvene težave: težja govorno jezikovna motnja, lažja 

govorno-jezikovna motnja, avtizem, dolgotrajna bolezen, epilepsija, Downov sindrom, Prader 

Willjev sindrom, težave z duševnim zdravjem in drugo.  

Za pet uporabnikov poteka izvajanje zaposlitve pod posebnimi pogoji izven DZC Janeza Levca. 

(opisano v poglavju o izvajanju zaposlitve pod posebnimi pogoji). 

 

Stanje na seznamu čakajočih za sprejem v DZC Janeza Levca 

Na seznamu čakajočih na sprejem se trenutno nahaja 20 čakajočih uporabnikov (stanje 

31.12.2018), en uporabnik ima prošnjo v mirovanju. V preteklem letu smo preverili, pri koliko 

čakajočih je še aktualno čakanje za vključitev v našo organizacijo, glede na to, da so nekateri 

čakajoči že vključeni v izvajanje storitve VDC v drugi organizaciji. Po preverjanju se je število 

čakajočih na naši čakalni listi zmanjšalo, saj so se nekateri odločili, da ostanejo vključeni v 

obstoječem VDC.  

  

Vključitve novih uporabnikov, premestitve in prenehanja izvajanja storitve 

Dva uporabnika sta bila zaradi vključitve v institucionalno varstvo premeščena iz DZC Janeza 

Levca. V preteklem letu so bili vključeni trije novi uporabniki. 

4.2 Stanje glede zaposlenih delavcev danes in spremembe v preteklem letu  

Ena delavka v knjigoveškem programu se je upokojila. Sprejet je bil nov knjigoveški delavec. V 

začetku leta je začela z zaposlitvijo delavka na delovnem mestu varuhinje.  

Sedaj so v DZC Janeza Levca zaposleni štirje delovni inštruktorji, skupinski habilitator,  strokovni 

vodja, varuh, dva absolventa šole s prilagojenim programom, grafik in knjigoveški delavec. Vsi ti 

skupaj z uporabniki tvorijo delovno okolje, v katerem se socialnovarstvena storitev prepleta s tržno 

dejavnostjo.     
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4.3 Organi in oblike združevanj uporabnikov in zaposlenih 

V DZC Janeza Levca so delovali naslednji organi in oblike združevanj uporabnikov in zaposlenih 

delavcev: 

Svet uporabnikov DZC Janeza Levca 

Strokovni svet DZC Janeza Levca  

Svet DZC Janeza Levca 

Kolegij DZC Janeza Levca 

Aktiv VDC - DZC Janeza Levca 

Komisija za sprejem, premestitev in odpust 

 

 

 

Ljubljana, 31.1.2019 

 

Strokovni vodja VDC:  Direktor: 

Elvira Agić Kek,  

univ. dipl. soc. delavka  dr. Matej Rovšek    

   

  


