Varstveno delovni center Novo mesto (VDC) je javni socialno varstveni zavod, ki je
samostojen od leta 2000. Začetke ima v letu 1981, ko so bile osebe z motnjami v duševnem
in telesnem razvoju prvič napotene v Delavnice pod posebnimi pogoji kot enoto Centra za
socialno delo Novo mesto in locirane v okviru Doma starejših občanov Novo mesto.

Svet zavoda
1. Martina Vrhovnik – predsednica (predstavnica ustanovitelja)
2. Anica Stankovič – namestnica predsednice (predstavnica invalidskih organizacij)
3. Jacques Gros (predstavnik ustanovitelja)
4. Ksenija Lorber (predstavnica ustanovitelja)
5. Mag. Mitja Mežik (predstavnik ustanovitelja)
6. Mojca Zver (predstavnica zaposlenih)
7. Antonija Velečič (predstavnica zastopnikov uporabnikov)
Mandat sveta zavoda v navedeni sestavi je za obdobje štirih let od 13.9.2016 do 12.9.2020.

Dejavnosti
Danes v okviru Varstveno delovnega centra Novo mesto z njegovimi enotami uporabnikom,
odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, nudimo program institucionalnega
varstva in program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
- Program institucionalnega varstva
VDC Novo mesto izvaja institucionalno varstvo v dveh oblikah:
– zavodska – domska oblika (kapaciteta je 64 mest)
– dislocirana bivalna enota Novo mesto (13 mest)
– dislocirana bivalna enota Trebnje (12 mest)
Institucionalno varstvo uporabnikom nadomešča oziroma dopolnjuje funkcijo doma ali lastne
družine. Zagotavljamo jim osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo ter varstvo po predpisih s
področja zdravstvenega varstva.
Navedene oblike storitev izvajamo v enoti Novo mesto vse dni v letu, 24 oziroma 16 ur na dan.
Uporabnikom nudimo možnost stalne ali občasne namestitve v primerih, ko v matični družini
bivanje ni več možno ali zaradi drugih nepredvidljivih razmer.
– Program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjo v duševnem in
telesnem razvoju so postopki in opravila namenjeni ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih
spretnosti, pridobivajo novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in
ustvarjalnosti, stimuliranju občutka koristnosti in samopotrditve ter delovno in socialno
udejstvovanje.
Dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev poteka 8 ur dnevno, 5 dni v tednu in je organizirano skozi
vse leto razen v času kolektivnega dopusta. V tem času nudimo uporabnikom varstvo in vodenje v
okviru institucionalnega varstva.

Poleg zaposlitve pod posebnimi pogoji se v okviru dnevnega varstva izvajajo tudi programi skrbi
za samega sebe, programi razvoja komunikacije in socializacije ter programi vseživljenjskega
učenja.
Ta program se izvaja delno v enoti Novo mesto I, v Novem mestu, Šmihel 3,
deloma pa v enoti zavoda Novo mesto II, na Foersterjevi 10 (Bršljin) – delavnice.
– Program institucionalnega varstva v bivalni enoti
Uporabniki, ki živijo v dislocirani bivalni skupini se dopoldne vključujejo v delo v delavnice pod
posebnimi pogoji ali v integrirano zaposlitev izven zavoda. V popoldanskem času stanovalci
izvajajo aktivnosti, ki so usmerjene v povečanje njihove samostojnosti, skrbi za samega sebe in
okolico, koristnemu preživljanju prostega časa in druženju.
V okviru institucionalnega varstva je uporabnikom na voljo osnovna in socialna oskrba ter
zdravstveno varstvo in organizirano preživljanje prostega časa.
V dislocirani bivalni enoti se izvaja storitev institucionalnega varstva 7 dni v tednu, vse dni leta,
od tega 5 dni po 16 ur dnevno (popoldan in ponoči), ob vikendih, praznikih in kolektivnih
dopustih v dnevnem varstvu pa 24 ur dnevno.
- V enoti Trebnje
je uporabnikom na voljo:
– program varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji (20 mest)
– program institucionalnega varstva v bivalni enoti (13 mest)
Aktivnosti za dvig kakovosti življenja varovancev
Poleg osnovne socialno varstvene storitve izvaja VDC tudi bogato in pestro paleto vsebin in
programov, ki znotraj dejavnosti predstavljajo nadstandardni program . Vključevanje v te
dejavnosti poteka na prostovoljni bazi.
Varovanci se vključujejo v različne športne aktivnosti: nogomet, atletika, keglanje, plavanje,
obiskujejo plesne vaje, knjižnico, razvojno izobraževalni center, glasbene delavnice, igrajo
biljard, sodelujejo v skupini samozagovorništva, udejstvujejo se pri delih zelenega programa
kmetijske šole, urejajo gozdne in pešpoti, obiskujejo kulturne in druge prireditve, itd.
Celoten nadstandardni program se financira iz sredstev, ki jih VDC pridobi z donacijami,
dotacijami in ostalimi prispevki.

