
Posvet Skupnosti VDC SLO 
častni pokrovitelj minister MDDSZ Luka Mesec 

 
Naslov: Kdo kroji moje življenje? 

Kdo je zagovornik uporabnikov VDC, CUDV v Sloveniji? 

 
Kdaj? Sreda, 23. 11. 2022, od 9. do 14.30. ure 

 
Kje? Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dvorana Urška 4 

 
 

V zadnjih letih smo na področju socialnega in 
invalidskega varstva priča (nepovezanim) 
sistemskim spremembam. Podporne storitve po 
Zakonu o socialnem vključevanju invalidov so se 
šele začele sistemsko izvajati, osebna asistenca 
kaže prve rezultate, še vedno pa ne vemo, kaj 
nam bo prinesel Zakon o dolgotrajni oskrbi.  
 
Kljub temu, da naj bi vse te spremembe pomenile 
civilizacijski napredek, dobrobit za naše 
uporabnike, se v praksi marsikdaj kaže drugače. 
To prinaša zmedo, negotovost v naše delovanje, 
poslanstvo.  
 
VDC-ji in CUDV-ji smo pred izzivom opredelitve 
svoje prihodnje vloge.  
 
Na posvetu želimo skupaj z vsemi deležniki, ki 
vplivamo na življenje uporabnikov, osvetlili 
trenutno stanje. Predvsem pa želimo razjasniti in 
umestiti položaj izvajalcev v sistemu, ki bo izhajal 
v prvi vrsti iz potreb in želja uporabnikov.  
 
Naš cilj je vzpostavitev celovitega in pravičnega 
sistema podpore odraslim osebam z 
intelektualno oviranostjo v Sloveniji za čim bolj 
aktivno, vključujoče življenje. Sistema, ki bo 
dejansko temeljil na uresničevanju njihovih 
potreb, želja, ne pa potreb vseh drugih okoli 
njega (institucij, strokovnjakov, svojcev...). 
Opredeliti moramo, kaj so standardne pravice, 
storitve za uporabnika, v katerem zakonu oz. 
povezanih zakonih so/bodo določene in 
(sistemsko) financirane, ne glede na to kje in s 
kom uporabnik živi. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/skupnostvdc/photos/pcb.5062813557157175/5062813093823888/?__cft__%5b0%5d=AZVdCnCsmyhRpP_8TorSFQstnUbYBDxZFpu7IRA2-pqVvAMCR2PzLKuhlZgGu_hLpIEMIXminA3pVmTnRE2lnNChY95HDRsm4XqI1-UziuXNnFp572RfLYefHDb0qTnbi8vPNTl6AUc37KqZ6tuc8KWCLPUxJmQLed7c1CeLhZEoOKvFnxLg0bOZhUfVrR1ZpCBg3h9_AfwKG7mmGI3KejdgtMhgxQusaOS8jc1kkutkuA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/skupnostvdc/photos/pcb.5062813557157175/5062813093823888/?__cft__%5b0%5d=AZVdCnCsmyhRpP_8TorSFQstnUbYBDxZFpu7IRA2-pqVvAMCR2PzLKuhlZgGu_hLpIEMIXminA3pVmTnRE2lnNChY95HDRsm4XqI1-UziuXNnFp572RfLYefHDb0qTnbi8vPNTl6AUc37KqZ6tuc8KWCLPUxJmQLed7c1CeLhZEoOKvFnxLg0bOZhUfVrR1ZpCBg3h9_AfwKG7mmGI3KejdgtMhgxQusaOS8jc1kkutkuA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/skupnostvdc/photos/pcb.5062813557157175/5062813193823878/?__cft__%5b0%5d=AZVdCnCsmyhRpP_8TorSFQstnUbYBDxZFpu7IRA2-pqVvAMCR2PzLKuhlZgGu_hLpIEMIXminA3pVmTnRE2lnNChY95HDRsm4XqI1-UziuXNnFp572RfLYefHDb0qTnbi8vPNTl6AUc37KqZ6tuc8KWCLPUxJmQLed7c1CeLhZEoOKvFnxLg0bOZhUfVrR1ZpCBg3h9_AfwKG7mmGI3KejdgtMhgxQusaOS8jc1kkutkuA&__tn__=*bH-R


PROGRAM 
 
9.00-9.30 Registracija  
 
9.30-9.35 Kdo kroji moje življenje? (film odgovorov uporabnikov VDC Tolmin)  
 
9.35-9.50 Uvodni pozdrav s fokusom posveta, predsednica Skupnosti VDC SLO, 
VDC Kranj, Mirjana Česen  
 
9.50-10.05 Uvodni nagovor, minister MDDSZ, Luka Mesec 
 
10.05-10.35 OMDR na razpotju med dolgotrajno oskrbo, osebno asistenco in 
socialnim vključevanjem, IRSSV, mag. Barbara Kobal Tomc 
 
10.35-11.05 Samodeterminacija: Živeti življenje po svoji meri, FSD, prof. dr. Darja 
Zaviršek  
 
11.05-11.30 Razprava 
 
11.30-12.15 Odmor s prigrizkom in toplimi napitki 
 
12.15-12.20 Kdo kroji moje življenje? (film odgovorov uporabnikov VDC Tolmin)  
 
12.20-12.35 Izzivi vzpostavitve sistema podpornih storitev socialnega vključevanja s 
strani VDC, CUDV v praksi, VDC Polž, mag. Jasmina Breznik in VDC Želva, mag. 
Jasna Kofol 
 
12.40-12.50 Primer dobre prakse osebne asistence z dodano vrednostjo za 

uporabnika, Gaj & 3stan 
 

12.50-13.05 Pogled izvajalske organizacije osebne asistence, kaj je in kaj ne bi 

smela biti osebna asistenca, Zveza Sonček, Iztok Suhadolnik 

 
13.10-13.25 
(Ne)dostopnost mreže za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, Center Korak 
Mateja Korošec in Center Naprej, Jasna Vešligaj Damiš 
 
13.30-13.45 
(Ne)enakost pravic slovenskih uporabnikov v obstoječem sistemu v številkah, z 
rešitvami, vodja sekcije direktorjev Skupnosti VDC SLO, VDC Zasavje, dr. Špela 
Režun 
 
13.45-14.30 Razprava z zaključki  
 
Prijave na: https://forms.gle/UPx4AXWoyXKN2X3y7 
Prijava bo mogoča do zapolnitve mest oz. najkasneje do 15. 11. 2022. 
 
Kotizacijo 50 EUR na osebo poravnate po posvetu, po prejetem računu s strani 
Skupnosti VDC SLO, ki ni davčni zavezanec. 

https://forms.gle/UPx4AXWoyXKN2X3y7

