Na podlagi 92. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo) ter 4. in 16. člena Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do
institucionalnega varstva (Ur. l. RS št. 42/07) ter 8. člena Pravilnika o standardih in
normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 52/95, 2/98 in 19/99).
SOŽITJE – medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Ptuj, Varstveno delovni center Sožitje Ptuj, Rajšpova ulica 20, 2250 Ptuj, ki ga zastopa
predsednik društva Sožitje Ptuj Janko Šuman, po pooblastilu vodja VDC in BE, mag. Srečko
Šalamun.
(v nadaljevanju: izvajalec)
in
Gospod/gospa: _________________, roj. _____________, stanujoč/a __________________.
skleneta
DOGOVOR štev. ______/14
o zagotavljanju storitve začasnega INSTITUCIONALNEGA VARSTVA
1. člen
Na podlagi dogovora o začasni vključitvi v storitev institucionalnega varstva se izvajalec in
uporabnik/ca sporazumeta o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve.
2. člen
Udeleženca dogovora ugotavljata, da je izvajalec pred namestitvijo uporabnika/co storitev
seznanil z vrsto in obsegom storitve.
3. člen
Izvajalec bo storitev zagotavljal v VDC in BE Sožitje Ptuj, Rajšpova ulica 20, 2250 Ptuj.
Uporabnik/ca bo sprejet v institucionalno varstvo začasno, od ____________za obdobje
________________________ z možnostjo podaljšanja.
4. člen
Izvajalec bo vrsto in obseg opravljene storitve ustrezno evidentiral. Uporabnik
________________ je nastanjen v dvoposteljni/enoposteljni sobi, za katero znaša cena
_______ EUR / dan.
5. člen
Uporabnik/ca je seznanjen, da v primeru, če ni zadovoljen s posamezno storitvijo strokovnega
delavca ali strokovnega sodelavca, lahko na podlagi 94. člena Zakona o socialnem varstvu

poda ugovor na Socialno zbornico Slovenije, Koseška cesta 8, Ljubljana. Ugovor mora podati
ustno ali pisno, najpozneje 8. dan po tem, ko je bila opravljena storitev, zoper katero
ugovarjajo.
6. člen
Udeleženca dogovora se sporazumeta, da si bodo prizadevali vsa nesoglasja reševati
sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, pa se o tem obvestiti inšpektorja za socialne zadeve.
7. člen
Dogovor velja, ko ga podpišeta oba udeleženca, uporablja pa se od dneva nastanitve
uporabnika/ce v VDC Sožitje Ptuj.
8. člen
Dogovor je napisan v treh enakih izvodih. Po en izvod prejmejo: uporabnik/ca oz. njegov/njen
zakoniti zastopnik, VDC Sožitje Ptuj in pristojni Center za socialno delo.

Ptuj, ____________
Uporabnik-ca_________________________

Izvajalec:
VDC SOŽITJE PTUJ

Zakoniti zastopnik:
Starš___________________________________

Skrbnik_________________________________

mag. Srečko Šalamun
vodja VDC in BE

