Na podlagi 92. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo) in 4. člena Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega
varstva (Ur.l.RS št. 38/04) ter 8. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno
varstvenih storitev (Ur.list 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 Janko ŠUMAN in kot izvajalec storitve VDC, ki ga zastopa vodja Srečko
ŠALAMUN,
in
gospod/gospa _______________, rojen/a ______________, stanujoč/a _________________.
skleneta
DOGOVOR štev. ________
o začasnem opravljanju storitve VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLITVE POD
POSEBNIMI POGOJI
1. člen
Na podlagi dogovora o vključitvi v Varstveno delovni center Sožitje Ptuj se izvajalec,
soplačnik ter uporabnik/ca oziroma zakoniti zastopnik uporabnika/ce sporazumejo o trajanju,
vrsti in načinu zagotavljanja storitev.
Uporabnik/ca g./ga. _____________________ se z dnem: ___________ vključi v VDC
Sožitje Ptuj, za določen čas, za obdobje ________________ z možnostjo podaljšanja.
2. člen
Stranke ugotovijo:
- da VDC opravlja storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za
odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju;
- da so uporabnik/ca in njegovi/njeni starši oziroma skrbniki izrazili željo po vključitvi
uporabnika/ce v VDC Sožitje Ptuj;
- da so uporabnik/ca storitve in njegovi/njeni starši oz. skrbniki seznanjeni s
Pravilnikom o sprejemu, premestitvi in odpustu v VDC Sožitje Ptuj;
- da so uporabnik/ca storitve in njegovi/njeni starši oz. skrbniki seznanjeni z možnostjo
ugovora v zvezi z opravljeno storitvijo;
- da so uporabnik/ca storitve in njegovi/njeni starši oz,. skrbniki seznanjeni, da lahko
vložijo ugovor zoper strokovnega delavca ali sodelavca na Socialno zbornico
Slovenije, Koseška cesta 8, Ljubljana;
- da so uporabnik/ca storitve in njegovi/njeni starši oziroma skrbniki seznanjeni s
Pravilnikom o kriterijih in načinu nagrajevanja uporabnikov, vključenih v VDC
Sožitje Ptuj.

3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo storitev izvajal v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev (Ur. L. RS št. 52/95, 2/98, 19/99 in 125/04) in ne bo postavljal
pogojev, ki bi bili v škodo uporabniku/ci storitve. Storitev bo opravljal pod enakimi pogoji za
vse uporabnike.
4. člen
Uporabnik/ca se zavezuje, da se bo vključeval/a v programe, ki jih izvajalec izvaja v VDC in
sicer v program:
- zaposlovanja pod posebnimi pogoji - kooperacija, lastni program: glede na interes
in sposobnosti uporabnika/ce. Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema: postopke in
opravila, namenjene ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvoju
novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju
individualnosti ter vključevanju v okolje.
- Vodenja, ki zajema pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, oblikovanje,
izvajanje in spremljanje individualnih programov, vzdrževanje stikov in sodelovanje s
posameznikom oz. njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in
ustanovami ter organiziranje dejavnosti in aktivnosti prostega časa.
- Varstva, ki zajema pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri oblačenju,
obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikaciji in
orientaciji ter organizacijo prevozov, ki niso zdravstveno indicirani.
- V ostale programe, ki so namenjeni vključevanju v okolje in so v korist vsem
uporabnikom.
5. člen
Izvajalec bo storitev opravljal 8 ur dnevno, 40 ur na teden od ponedeljka do petka.
Storitev traja dokler je uporabnik/ca sposoben/a in pripravljen/a aktivno sodelovati v
programu.
Uporabnik/ca ima pravico do brezplačne obravnave s strani strokovnih delavcev in
sodelavcev v okviru programov naštetih v prehodnem členu, ter do daljše dogovorjene
odsotnosti (počitnic).
6. člen
Izvajalec in uporabnik/ca oz. njegov/njen zakoniti zastopnik se glede na 4. in 5. člen tega
dogovora dogovorita:
a) da bo uporabnik/ca g. ________________ vključen/a v storitev:
- varstva v obsegu __ ure na dan,
- vodenja v obsegu __ ure na dan,
- zaposlitve pod posebnimi pogoji v obsegu __ ur na dan,
- integrirane oblike dela v obsegu __ ur na dan.
b) Da se bo vključeval/a v nadstandardne oblike dela (naštete v 7. členu), ki bodo
dogovorjene z uporabnikom/co oz. njegovimi/njenimi starši ali skrbniki.

c) Uporabnik/ca oz. njegov/njen zakoniti zastopnik se dogovorita, da bo v VDC Sožitje
Ptuj prihajal/a:
- v VDC Sožitje Ptuj ob 8.00 uri,
- iz VDC Sožitje Ptuj pa bo odhajal/a ob 14.10 uri.
d) Glede na psihofizične sposobnosti se bo vključeval/a v posamezne aktivnosti v okviru
SOS.
e) Uporabnik/ca ima pravico do odsotnosti iz VDC Sožitje Ptuj. Za odsotnosti po dnevih
le-te sporoči v VDC. Za daljšo odsotnost, pa se dogovorimo, v okviru letnega
delovnega načrta.
Vsebine in načini vključevanja v posamezne programe, ki bodo dogovorjene v tem členu,
bodo konkretizirane v individualnem programu uporabnika. K sestavi individualnega
programa se povabi uporabnika/co oz. njegove/njene zastopnike.
6.a člen
Uporabnik/ca do 10. v mesecu prejme nagrado za opravljeno delo v preteklem mesecu.
7. člen
Uporabnik/ca je seznanjen/a in soglaša, da bo financiral/a-sofinanciral/a nadstandardne
aktivnosti, ki jih organizira VDC in presegajo obseg opredeljen v 4. in 6. členu, ki ga
financira ustanovitelj dejavnosti in v katere se bo uporabnik/ca vključeval prostovoljno
(letovanja, športne aktivnosti, ki presegajo obseg financiranja, izleti, delavnice in krožki, ki
jih vodijo pogodbeni delavci in aktivnosti, ki so organizirane izven časa rednega
delovanja…).
Nadalje soplačnik soglaša, da bo financiral s tem dogovorom opredeljene storitve v 7. členu.
8. člen
Uporabnik/ca je seznanjen/a in soglaša, da strokovni delavci in sodelavci v VDC zbirajo in
obdelujejo podatke o uporabniku/ci, ki so namenjeni zagotavljanju kvalitetnega izvajanja
storitve, obravnavi uporabnika/ce, individualizaciji dela ter pri tem uporabljajo metode dela,
za katere so usposobljeni. Pri svojem delu delavci upoštevajo strokovna načela in etični
kodeks dela na področju socialnega varstva ter varujejo osebne podatke uporabnika/ce.
9. člen
Uporabnik/ca je seznanjen/a in soglaša, da VDC za organiziranje posameznih aktivnosti izven
zavoda organizira avtobusni prevoz ali uporabnike prevaža s kombiniranimi vozili za prevoz
potnikov ali za manjše skupine uporabnikov z osebnimi vozili, po potrebi pa koristi javna
prevozna sredstva.

10. člen
Uporabnik/ca je seznanjen/a in soglaša, da se občasno vključuje v aktivnosti izven VDC
/sprehodi, izleti, letovanja, ogledi mesta, prireditve, športna tekmovanja, integrirani
zaposlitveni programi, učne delavnice, sodelovanja z drugimi službami in ustanovami…), pri
čemer izvajalec VDC zagotavlja spremstvo.
11. člen
Uporabnik/ca je seznanjen/a in soglaša, da bo VDC Sožitje za namene razvoja stroke in
prezentacije oglaševal prispevke o delu in življenju v VDC v tiskanih in elektronskih medijih
(interno glasilo, časopisi, revije, strokovne revije, TV…) ter pri tem uporabljal tudi slikovno
gradivo.
12. člen
Uporabnik/ca se zavezuje, da bo spoštoval/a pravila, ki so veljavna v VDC Sožitje Ptuj. Pred
sprejemom so mu bila prestavljena:
- Pravila nagrajevanja in ocenjevalni list,
- Pravice in odgovornosti,
- Zloženka VDC,
- Pravila hišnega reda.
V kolikor pred sprejemom ni bil/a seznanjen/a z razporeditvijo prostorov in z zaposlenimi, se
to opravi ob sprejemu.
13. člen
Uporabnik/ca se zavezuje, da bo spoštoval/a pravila hišnega reda.
14. člen
Dogovor je napisan v treh 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

