KDO SMO?

CENTER ZA USPOSABLJANJE IN VARSTVO OTROK
IN MLADOSTNIKOV DOBRNA

CENTER ZA INSTITUCIONALNO VARSTVO
ODRASLIH OSEB DOBRNA

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
je socialno varstveni zavod, ki vključuje otroke,
mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Vključenim
je omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo.

Otroci in mladostniki so vključeni v oddelke vzgoje
in izobraževanja. Vzgoja, izobraževanje in druge
aktivnosti potekajo po urniku preko celega dne. Učenci
se lahko vključujejo v različne dejavnosti glede na
interese in sposobnosti.

Institucionalno varstvo odraslim osebam zagotavlja
osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo.
Ustvarjamo pogoje za vseživljenjsko učenje in povečujemo
njihovo aktivno vlogo pri načrtovanju življenja in dela v
centru.

CENTER ZA VODENJE IN VARSTVO TER
ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI DOBRNA

CUDV Dobrna

Izvajamo:
• institucionalno varstvo otrok in 		
mladostnikov,
• usposabljanje po Posebnem programu
vzgoje in izobraževanja za otroke in 		
mladostnike do 26. leta starosti,
• Prilagojen program predšolske vzgoje
• institucionalno varstvo odraslih,
• zaposlitve pod posebnimi pogoji,
• zdravstveno varstvo in medicinsko
rehabilitacijo.

Otrokom in mladostnikom nudimo:
• specialno pedagoške obravnave,
• fizioterapevtske obravnave,
• delovno terapijo,
• aktivnosti s pomočjo konja,
• kopanje v bazenu,
• obiske gledaliških predstav, kulturnih 		
prireditev, izlete, letovanja ter
• različne interesne dejavnosti v obliki krožkov:
plesni, planinski, pevski, dramski, naravoslovni,
fotografski, športni, kuharski, pravljične urice,
taborništvo in fitnes.

Zaposlitve odraslih uporabnikov se prilagajajo
potrebam in interesu posameznika. Omogočajo
ohranjanje pridobljenih spretnosti in znanj ter razvoj
novih sposobnosti.
Oblikujemo izdelke iz gline in lesa, šivamo in vezemo,
izdelujemo sitotisk, papir in voščilnice, obdelujemo
zeliščni vrt ter poleg čajev pripravljamo zeliščna mila,
kopeli in sveče.
Posamezni izdelki so pridobili certifikat Obrtno
podjetniške zbornice Slovenije in jih zato bogati
obešanka ROKODELSTVO SLOVENIJA.

KONTAKTI
Uprava:
mag. Zlatka Srdoč Majer - direktorica
Amanda Krajnc - tajništvo
Telefon: 03 780 10 00
e-mail: tajnistvo@cudv-dobrna.si
Vodja CUV:
Darja Drobne Gačnik
Telefon: 03 620 03 62
e-mail: darja.drobne.gacnik@cudv-dobrna.si
Vodja VDC:
Marija Krajnc
Telefon: 031 886 476
e-mail: marija.krajnc@cudv-dobrna.si

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO
DOBRNA
Lokovina 13a, Dobrna

DNEVNI CENTER CELJE
Trubarjeva 55, Celje

VDC RAZDELJ
Razdelj 4, Nova Cerkev

Vodja IVO:
Brigita Kuder
Telefon: 03 780 10 25
e-mail: brigita.kuder@cudv-dobrna.si
Socialni delavki:
Maja Užmah
Telefon: 03 780 10 11
e-mail: maja.uzmah@cudv-dobrna.si

VDC Vojnik
Celjska cesta 2b, Vojnik

Natalija Pesjak
Telefon: 03 780 10 11
e-mail: natalija.pesjak@cudv-dobrna.si
Dnevni center Celje:
Telefon: 03 425 12 40, 03 425 12 41
e-mail: martina.kac@cudv-dobrna.si
VDC Vojnik:
Telefon: 03 548 17 07
e-mail: silvo.lavtizar@cudv-dobrna.si
VDC Razdelj:
Telefon: 03 780 10 17
e-mail: vesna.zerjal@cudv-dobrna.si

Center za usposabljanje, delo in varstvo DOBRNA
Lokovina 13a, 3204 Dobrna
tel: 03 780 10 00
e-mail: tajnistvo@cudv-dobrna.si
www.centerdobrna.si

