Sprejem in življenje v domu
Pred sprejemom otroka ali mladostnika
povabimo na ogled skupaj s starši in
predstavnikom

CSD.

Želimo,

da

OŠ Veržej – Enota Dom

je

odločitev sprejema v vzgojno ustanovo
prostovoljna.
Otroci in mladostniki imajo z družino redne

Puščenjakova 7
9241 VERŽEJ

OŠ Veržej - Enota Dom
Vzgojni dom za otroke in mladostnike
s čustvenimi in vedenjskimi
težavami/motnjami

telefonske stike, starši jih lahko obiskujejo
ali jim pišejo. Večina vikende in počitnice
preživlja v domačem okolju. Če to ni
možno, za njih poskrbimo mi.

Telefon:
02/587-16-54

Prizadevamo si za prijetno in koristno
bivanje v vzgojni ustanovi. Dopoldan otroci
in mladostniki preživijo v šoli. Popoldan so
poleg običajnih vsakodnevnih opravil in

zadolžitev organizirane številne dejavnosti

Dežurna številka:

051-655-039

in aktivnosti, pri katerih lahko zadovoljijo
svoje interese in potrebe ter pridobivajo
pozitivne izkušnje.
V skupinah ustvarjamo in vzdržujemo
klimo

sproščenosti,

domačnosti,

pogoje

življenjskih

izkušenj

pozitivne samopodobe.

viz.verzej@guest.arnes.si

ustvarjalnosti,

strpnosti,

zagotavlja

E-naslov:

odprtosti,
za
in

kar

pridobivanje

Domača stran:

“Tu nismo zato,

oblikovanje

www.vzgojni-zavod-verzej.si

da bi nekoliko bolje delali, kar delajo drugi.
Tu smo zato, da storimo tisto,
česar drugi ne morejo.
Tu smo zato,
da odpremo pot v prihodnost otrokom,
ki pripadajo prihodnosti!
Vse drugo ni vredno težav!”

Oblike in vsebina vzgojnega dela

Cilji in izvajanje pomoči

Vsi otroci in mladostniki Enote Dom so

Čustvene in vedenjske težave/motnje

učenci OŠ Veržej. Izobražujejo se po

zmanjšujemo in odpravljamo s pomočjo

osnovnošolskem vzgojno-izobraževalnem

socialno

programu z enakovrednim izobrazbenim

programov. Ob upoštevanju individualnih

standardom in prilagojenim izvajanjem.

posebnosti, razvojnih primanjkljajev in

pedagoškem in specialno pedagoškem

veljajo splošni vzgojno-izobraževalni cilji.

modelu. Pri izvajanju programa veljajo

Glavni

splošni vzgojno-izobraževalni cilji.

ponovna uspešna vključitev otroka ali

dela

temelji

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi
težavami/motnjami.
Sprejemamo

šoloobvezne

otroke

in

mladostnike stare med 6 in 15 let, ki
obiskujejo osnovno šolo pri katerih so
izražene

oz.

zaznane

čustvene

in

vedenjske težave/motnje.

Otroke in mladostnike v Enoto Dom z
odločbo namešča Center za socialno delo
(vzgojno varstveni in preprečevalni ukrep)
ali sodišče (sodni vzgojni ukrep oddaje v
vzgojni zavod).

programa

je

sredino.
Za otroke in mladostnike skrbi ustrezno

Republike Slovenije.

in

vzgojnega

težavami/motnjami v običajno življenjsko

vzgojnega doma. Naš ustanovitelj je Vlada

otrok

cilj

mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi

treh enot OŠ Veržej in opravlja funkcijo

šoloobveznih

vzgojnih

vrzeli pri izvajanju vzgojnega programa

vzgojnega

OŠ Veržej – Enota Dom je ena izmed

izobraževanje

oz.

na

Koncept

Namen naše ustanove je vzgoja in

pedagoških

izobražen strokovni kader, ki ga sestavlja
Osnovna

vizija

strokovnega

socialno-

21 socialnih pedagogov oz. vzgojiteljev,

pedagoškega dela temelji na motivacijski

svetovalna

psihodinamični naravnanosti strokovnega

psihologinja), zdravstveni tehnik, vodja

dela. Pomembna vsebina je iskanje novih

doma, ravnateljica. Tesno sodelujemo z

oblik

učitelji OŠ Veržej ter vodjo šole in

dela,

vezanih

na

inkluzijo

in

služba

(socialna

delavka,

spremenjene potrebe populacije. Delo je

svetovalno delavko na šoli.

lahko

sodelovanju

Strokovni delavci pokrivajo delo z otroci

pritegnemo tudi starše, skrbnike in druge,

in mladostniki 24 ur na dan, vse dni v letu.

za otroka ali mladostnika, pomembne ljudi.

Sodelovanje je po potrebi razširjeno tudi

uspešneje,

če

k

na druge strokovne službe različnih strok.

