
pRTToZBENE porl v vARSTvENo DELo\I{EM cENTRU dnNovmr.r

ZA UPORABNIKE/STANOVALCEI SY OJCE/ZAKONITE ZASTOPMKE'

Socia lnova rstvene storitve v Varstveno delovnem centru drnomelj za posleni izvajajo v sklad u s sprejeto
zakonodajo, Kodeksom etianih naael v socialnem varstvu, Kodeksom etike v zdravstveni negi in oskrbi
Slovenije in internimi predpisi, tako da se zagotavlja vsestransko spoitovanje osebnosti uporabnika,
njegovega osebnega dostojanstva in osebne integritete.

V primeru neprimernega ravnanja, lahko uporabnik upoiteva naslednje pritoibene poti:

-zahteva razgovor all informacijo od zaposlenega, kije izvajal storitev,

-zahteva razgovor ali informacijo od vodje posamezne enote,

-zahteva razgovor ali informacijo od direktorja zavoda,

- odda pritozbo v skrinjico za pritoibe in pohvale, ki se nahaja v vsaki enoti.

Skrinjica za pritoibe in pohvale se odpira v navzodnostivsaj enega ilana sveta uporabnikov

2.

-e uporabnik ne reii svojih teiav na enega izmed nadinov, kije naveden v prvi todki, ima sledeaa
pravna sredstva:

a) Na podlagi 94. ilena Zakona o socialnem varstvu lahko uporabnik, ki ni zadovoljen s storitvijo
oziroma delom strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca vloii ugovor na Svet zavoda VDC

ernomelj. Uporabnik mora podati ugovor pisno ali ustno v roku 8 dni od opravljene storitve,
zoper katero ugovarja.

Pisni ugovor se poilje ali odda v tajniitvu na naslov: VDC CRNOMEU, MAJER 7,8340 aRNOMEU,

s pripisom: Svet VDC trnomelj.

Svet VDC drnomelj mora o ugovoru odloaiti v 21 dneh po prejemu ugovora ter o odloditvi obvestiti
uporabnika.

b) Na podlagi Zakona o socialnem varstva lahko uporabnik vloii utemeljeno pobudo za izredni

in5pekcijski nadzor. Zahteva ali pobuda se vloii na naslov: ln5pektorat RS za delo - Socialna

inipekcija, 5tuklleva cesta 44, looo Ljubljana.

c) V primeru krSitve Kodeksa etidnih natel v socialnem varstvu, lahko uporabnik na podlagi 77. tlena
Zakona o socialnem varstvu poda pobudo o ugotavljanju kriitve kodeksa na: Socialno zbornico
Slovenile, Ukmarieva ulica 2, 1000 Ljubljana.
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1 Za uporabnike/stanovalce/svojce/zakonite zastopnike se v nadaljevan.ju uporablja: uporabnik



d) Uporabnik lahko svoje nestrinjanje na podrodju zdravswene oskrbe oziroma zdravstvene nege

posreduje zastopniku pacientovih pravic za podrofje Dolenjske in Bele krajine na kontakt:
Zastopnik pacientovih pravic - Zlata Rebolj, prostori: Nacionalni inititut za javno zdravje,

Obmodna enota Novo mesto Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto.

e) V primeru, da uporabnik zazna kriitve na podrodju dlovekovih pravic, Iahko vloii pisno pobudo

Varuhu dlovekovih pravic na naslov: Varuh tlovekovih pravic RS, Dunaiska 56, 1109 tjubl.iana.

f) Ko je o uporabnikovi pravici odlodeno z upravno odloibo lahko uporabnik ali njegov zakoniti
zastopnik vloii pritoibo v skladu s pravnim poukom, kije naveden v odlodbi.

3.

Pritoibene poti v Varstveno delovnem centru ernomelj za uporabnike pri uveuavljanju pravic

socialnovarstvenih storitev je sprejel direktor dn e L8. 8. 2022.

Dokument se objavi na vseh oglasnih deskah po enotah zavoda in na spletni strani VDC ernomelj.

Pritoibene poti zaanejo veljati 5 dan po objavi.

4-
mag. Bo ra brijan

direktor VDC drnomelj


