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Zadeva:

Poziv za začasno razporeditev delavcev iz VDC in CUDV (na čakanju) v
DSO

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ)
ugotavljamo, da so bili nekateri delavci, ki so zaposleni na storitvi vodenja, varstva in zaposlitve
pod posebnimi pogoji, ki jo izvajajo varstveno delovni centri (VDC) in zavodi za usposabljanje
(CUDV), v času omejitve izvajanja storitve v dnevnih centrih, napoteni na čakanje.
Kot smo že obveščali Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(ZZUOOP) v 55. členu omogoča podlago za začasno razporeditev zaposlenega delavca k
drugemu izvajalcu socialno varstvene storitve institucionalnega varstva pri čemer vas glede na
epidemiološke razmere in potrebe po kadrih v domovih za starejše pozivamo, da se povežete z
območnimi domovi za starejše ter preverite njihove potrebe po kadrih oziroma možnosti
razporeditve za delo z namenom preprečevanja in omejevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2
(COVID-19). Navedeno velja za izvajalce obeh storitev, torej vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva.
Podrobnejša pojasnila glede postopkov začasne razporeditve in plačnih dodatkov so objavljena
na državnem spletišču na povezavi:
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/#87562
Dodajamo še, da mora biti sicer izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji glede na potrebe uporabnikov in organizacijo dela, omejeno zgolj z vidika fizične
prisotnosti uporabnikov v dnevnih centrih (razen najnujnejšega varstva), medtem ko jim v času
omejitve v največji možni meri zagotovite storitev oziroma podporo na daljavo. V tem
tednu bomo s pomočjo Skupnosti VDC Slovenije pripravili dodatna pojasnila z namenom bolj
enotnega pristopa izvajalcev k izvajanju navedenega.

Predstavnike Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije prosimo, da do ponedeljka
30.11.2020, zberejo in posredujejo na MDDSZ (gp.mddsz@gov.si veza 0075-1/2020)
povratne informacije o številu napotenih delavcev, ki so bili na čakanju k izvajalcu
institucionalnega varstva na področju domov za starejše.
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