izdelava nosilnih vrečk, kuvert,
škatlic,…),
- tiskarska dela (sitotisk, zlatotisk, barvno
printanje do A3 in fotokopiranje),
- urejanje okolice.

- izdelki iz lesa: lestve, zabojčki za
sušenje zelišč, zaboji za shranjevanje,
drugi izdelki iz lesa,
- izdelki iz gline: skodelice, sklede,
krožniki, milniki, razni okraski in drugi
drobni izdelki,
- izdelki iz blaga in volne: ročno tkani šali,
torbe, kače, dišavne vrečke s sivko,
ročno in strojno vezeni izdelki,
- ročno izdelan papir, »papir, ki raste«,
voščilnice in drobna embalaža.

Svoje povpraševanje lahko pošljete na
gregor.rozman@vdc.si ali pokličete na
01 583 88 50 ali 041 300 966.

Svoje povpraševanje lahko pošljete na
mateja.rudolf@vdc.si ali pokličete na
01 583 88 58 ali 031 776 751.

Kdo smo?
Smo Varstveno delovni center Tončke
Hočevar, prvi, najstarejši in največji
tovrstni center v Sloveniji. Naš zavod je
namenjen skrbi za varstvo in
zaposlovanje odraslih oseb, ki zaradi
prirojenih duševnih in telesnih motenj v
svojem razvoju niso uspeli doseči take
izobrazbe in samostojnosti, da bi mogli
živeti sami in se zaposliti v redni delovni
proces. Zavod nudi na petih lokacijah na
območju Ljubljane 251 mest za vključitev
v dnevno varstvo, ki vsebuje vodenje,
varstvo in zaposlitev pod posebnimi
pogoji.

Že imate darila?
Z veseljem

Naredimo namesto vas
V našem zavodu uporabnikom občutek
koristnosti dvigujemo tudi z
zaposlovanjem z različnimi deli in
storitvami, kot so:
- montažna dela (sestavljanje, montaža
drobnih predmetov iz plastike, kovine in
lesa),
- pakiranje, embaliranje (vstavljanje v
pripenjanje etiket,
označevanje, foliranje),
Vabljeni v
- kartonažna dela
naše
(ročno prepogibanje,
delavnice
lepljenje,

pridemo
Poleg v t.i. kooperantska
k vam
dela usmerjamo zaposlitev
naših uporabnikov tudi v
ročno izdelavo lastnih
izdelkov iz različnih materialov. Za vas
izdelamo darila, drobne pozornosti in
voščilnice, ki jih boste z veseljem,
ponosom in dobrim občutkom podarjali
naprej ali jih uporabljali sami.

Izdelke lahko primerno aranžiramo in
opremimo z vašim znakom, sporočilom ali
lepo mislijo.

Dober nakup z dobrim
namenom
Denar od opravljenih storitev in prodaje
izdelkov gre za denarne nagrade ali
druge aktivnosti naših uporabnikov,
odraslih oseb z motnjo v duševnem
razvoju. Delo je za naše uporabnike
nadvse koristno, saj jim daje dragocen
občutek koristnosti in vključenosti v
družbo ter s tem pomembno izboljšuje
njihovo samopodobo.

Ročno narejeno
je
najboljše

