
II. PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI 

 

Cilj programa je vzpodbujanje socialne 

vključenosti ter ohranjanje in razvijanje 

delovnih sposobnosti invalida, ki se zaradi 

različnih razlogov ne zmore vključevati na trg 

dela. 

Vključijo se lahko: 

- invalidi, ki zaradi invalidnosti niso 

zaposljivi in jim je Zavod RS za 

zaposlovanje izdal odločbo o 

nezaposljivosti; 

- invalidi I. kategorije z odločbo Zavoda za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

brez pravice do invalidske pokojnine 

po zakonu, ki ureja  pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje; 

- osebe z motnjo v telesnem in duševnem 

razvoju, ki nimajo možnosti vključitve v 

ustrezne socialnovarstvene storitve. 

 

Predvideni učinki programa: 

- pridobivanje in ohranjanje delovne 

kondicije skozi delovni trening; 

- postopna vključitev posameznika v 

socialno mrežo in ohranjanje le-te; 

- osebnostna rast. 

 

Vključitev v program je prostovoljna. 

 

      Naši partnerji na področju rehabilitacije:  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, druga 

ministrstva, sorodne javne in zasebne inštitucije, 

združenja in nevladne organizacije, podjetja 

      

       

 
  

 

 

 

 

Za svoje dejavnosti imamo pridobljene 

standarde kakovosti ISO 9001:2008 in EQUASS 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

        
 

Partnerska organizacija projekta SEM 

 

     ZAVOD VITIS PTUJ   
 

IZVAJALEC ZAPOSLITVENE  

IN POKLICNE REHABILITACIJE TER  

PROGRAMA SOCIALNE 

VKLJUČENOSTI 

 

 

 
 

 

 

 

JAVNI RAZPIS za izbor operacij: 

»Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi 

potrebami v lokalno okolje.« Naložbo sofinancirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 



 

 

 Nevladna in neprofitna 

organizacija, članica Združenja 

izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije 

(ZIZRS); 

 

 del poslovnega sistema Papilot; 

 

 ustanovitev 2003 na Ptuju,   

od 2011 tudi enota v Ormožu. 

 

 Lokacije : 

- Obrtniška ulica 11, 2250 Ptuj 

- Hardek 34 g,  2270 Ormož 

 

 Kontaktni podatki: 

tel.: 02/771-07-59 

e-mail: info@zavodvitis.si 

spl. stran: www.zavodvitis.si 

 

 Direktorica: 

 Darja Dovečar, dipl. del. ter. 

 

 Sodelavka projekta SEM: 

 Mateja Krvina, univ. dipl. psih. 

 tel.: 041/768-938 

 e-mail: mateja.krvina@zavodvitis.si 

 projektna spl. stran:  www.tukajsem.si  

 

 

Delujemo na področju izobraževanja, 

usposabljanja, zaposlitvene in poklicne 

rehabilitacije, svetovanja in strokovnega 

dela z ranljivimi skupinami. 

 

 

 ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA  

(koncesionar Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti v 

sodelovanju z ZRSZ) 

 

 POKLICNA REHABILITACIJA 

(v sodelovanju z ZPIZ) 

 

 PROGRAM SOCIALNA VKLJUČENOST 

(izbrani izvajalec programa s strani 

Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti) 

 

 KOOPERACIJA – izvajanje različnih 

storitev za podjetja (dodelava, montaža, 

sestavljanje …) 

 

 Sodelovanje v različnih slovenskih in 

mednarodnih PROJEKTIH IN RAZPISIH. 

 

          

     

 

 

 

 

I. ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA 

 

Je izvajanje storitev za (brezposelne in 

zaposlene) osebe s statusom invalida z 

namenom izboljšanja njihovih možnosti 

zaposlovanja in socialne vključenosti. 

 

Temelji na multidisciplinarnem timskem 

delu ob aktivni udeležbi in opolnomočenju 

rehabilitanda. 

 

Naš strokovni tim obsega: 

- rehabilitacijsko svetovalko; 

- zdravnika medicine dela, prometa in 

športa; 

- psihologinjo; 

- delovno terapevtko; 

- tehnologinjo. 
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