
Zaposlitve v DE VDC Vojnik:
• delo z glino,
• lesni program,
• ročno šivanje in vezenje,
• strojno šivanje,
• izdelava ročno izdelanega papirja in izdelkov,
• sitotisk.

Zaposlitve  v DE VDC Dobrna:
• priprava lesa in lesni program,
• zeleni program (gojenje zelenjave in zelišč),
• označevanje oblačil, 
• skrb za živali
• urejanje okolice centra

Varstveno delovni center deluje kot  organizacijska 
enota CUDV Dobrna. Izvaja socialno varstveno 
storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji.

Obseg in oblike dela so prilagojene 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.

Varstveno delovni center deluje od leta 2005, ko 
se je vključilo v  delavnice na Lokovini 11 prvih  pet
uporabnikov. Danes obsega dve delovni enoti:
DE VDC Dobrna

Socialno varstvena storitev je namenjena odraslim 
osebam z motnjami  v duševnem  razvoju in odraslim 
osebam z več motnjami.

V storitev se upravičenci vključijo na podlagi podane 
vloge in obstoječih prostih mest, s sklenitvijo  pisnega  
dogovora.  Obseg prostih mest določa MDDSZ.

CUDV Dobrna

Izdelki VDC Dobrna

DE VDC Vojnik
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IZDELKI
Izdelki uporabnikov so ročno izdelani,  kar je označeno 
na izdelkih.  Posamezni izdelki so pridobili certifikat 
Obrtno podjetniške zbornice Slovenije in jih bogati  
obešanka ROKODELSTVO SLOVENIJA.

Izkupiček  prodaje je vir za izplačilo nagrad uporabnikom. 

Izdelki so  lahko izvirno darilo poslovnim partnerjem, 
po dogovoru jih tudi aranžiramo ali opremimo z 
logotipom naročnika. 

Po individualnih željah  izdelamo spominke  za različna 
praznovanja. 

Izdelki so na ogled v prostorih CUDV Dobrna in VDC 
Vojnik. Del izdelkov je razstavljen  v avli hotela Vita, 
v termah Dobrna. Sodelujemo na tradicionalni razstavi 
izdelkov domače in umetnostne obrti v Slovenj Gradcu  
in organiziramo občasne prodajne stojnice.

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

Kontakt

Vodja VDC Dobrna: 
Marija Krajnc
Telefon: 031 886 476           
E-mail: marija.krajnc@cudv-dobrna.si

DE VDC Vojnik:
Silvo Lavtižar
Telefon: 031 713 440, 03 548 17 07
E-mail: silvo.lavtizar@cudv-dobrna.si

DE VDC Razdelj: 
Vesna Žerjal
Telefon: 03 780 10 17
E-mail: vesna.zerjal@cudv-dobrna.si

Zaposlitve dopolnjujejo številne druge aktivnosti, 
uporabnikom so omogočene aktivnosti s poudarkom 
na vključevanje v okolje in krepitvi obstoječih znanj 
in interesov. V Domu za odrasle, ki deluje v okviru 
CUDV Dobrna, se izvaja tudi institucionalno varstvo 
odraslih.


