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1 UVOD 

Varstveno delovni center Tončke Hočevar je ustanovljen s poslanstvom – skrb za odrasle osebe 
z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki pri ustvarjanju socialne varnosti potrebujejo 
partnerstvo v obliki pomoči. 

Varstveno delovni center Tončke Hočevar je socialno varstveni zavod, največji VDC v Sloveniji 
s 105 zaposlenimi in 252 vključenimi uporabniki, ki izvaja dejavnost že 49 let. Dejavnost 
izvajamo na različnih lokacijah v Ljubljani. 

 
Doseženi rezultati v letu 2017: 

 dan VDC-ja za vse uporabnike 

 uspešno izveden teden odprtih vrat 

 revizijsko poročilo izkazuje zakonito poslovanje 

 uspešna učna baza pripravnikom in študentom ter dijakom 

 uspešno izvedena letovanja in zimovanja 

 organizirana interna izobraževanja 

 novo pridobljeni kooperanti ter ohranjanje sodelovanja 

 krepitev in razvoj lastnega programa 

 dan prostovoljstva, sodelovanje s Slovensko filantropijo 

 strokovna ekskurzija za zaposlene v Avstrij 

 uspešna pridobitev certifikata E-qalin sistema spremljanja kakovosti 

 Miklavžev bazar s sorodnimi organizacijami iz Ljubljani 

 izobraževanje za skrbnike o spolnosti  

 odprtje trgovine Skrbovinca s drugimi VDC v Ljubljani 

 udeležba na mednarodni konferenci EASPD v Podgorici 

 

Dosežki uporabnikov: 

 uspešni športni dosežki uporabnikov na tekmovanjih Specialne olimpijade 

 uspešne prodajne in promocijske stojnice z izdelki uporabnikov 

 razstava uporabnice 

 razstava izdelkov uporabnikov 

 sodelovanje na Abilimpijadi 

Doseženo je rezultat strokovnosti, vztrajnosti in  odgovornosti zaposlenih ter  usmerjenosti v 
kvalitetno izvajanja storitev in zadovoljstvo uporabnikov našega zavoda. 

 
  



POROČILO O DELU VDC TONČKE HOČEVAR ZA LETO 2017 

4 

Uporabniki 
Tabela 1: Številčna razporejenost uporabnikov po lokacijah v letu 2017 na dan 31.12.2017 

OBRAVNAVA CELODNEVNA DNEVNA 

BEŽIGRAD / 60 

Integrirana 
zaposlitev 

/ 7 

KOSEZE 8 / 

DRUGA DRUŽINA 1 / 

FUŽINE 1 / 

MOSTE / 24 

ŠIŠKA – 16ur 45 100 

ŠIŠKA – 24 ur 15 / 

VODNIKOV DVOR 4 / 

VRHOVCI 6 / 

VIČ / 26 

ZELENA JAMA 15 15 

LITOSTROJSKA 1 / 

SKUPAJ 96 232 
 

Tabela 2: Podatki o sprejemih in odpustih uporabnikov v letu 2017 

 
SPREJEMI ODPUSTI 

UMRLI 
STALNI ZAČASNI STALNI 

CELODNEVNA 2 8 0 2 

DNEVNA 9 0 14 6 

 

2 POSLOVANJE VDC 

SVET VDC 

Svet VDC Tončke Hočevar je sestavljen v skladu s 55. členom Zakona o socialnem varstvu ter 
5. členom Akta o ustanovitvi VDC Tončke Hočevar, kar pomeni, da ga sestavlja 7 članov. 

Svet VDC se je v letu 2017 sestal na 2 rednih in 1 izredni seji ter korespondenčno odločal na 3 
sejah. Izredna seja je bila sklicana v zvezi z razpisom za delovno mesto direktorja/ice, na 
korespondenčnih sejah pa se je odločalo o rebalansih finančnih načrtov. Zapisniki Sveta 
zavoda se hranijo v tajništvu zavoda. Zaposleni so s sklepi, po potrditvi zapisnika, obveščeni 
preko elektronske pošte. 

Poslovodni organ  

Poslovodno vodenje zavoda temelji na racionalnem, gospodarnem in socialnovarstveno 
usmerjenem procesu. 

Delovni proces zavoda združuje izvajanje dveh socialnovarstvenih storitev: 

 Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, 

 institucionalno varstvo 16 in 24 ur, 

 zdravstvena dejavnost. 
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Delovni čas 

Institucionalno varstvo je odprto vse dni v letu, 24 ur na dan. 

Storitev dnevnega varstva izvajamo od ponedeljka do petka od 6.00 - 16.00 ure, vsaka enota 
ima svoj delovni čas, ki je prilagojen potrebam uporabnikov in njihovim skrbnikom. 

Strokovno vodenje VDC 

Strokovno vodenje zavoda potekala v skladu z doktrino dejavnosti. Sodelavci so lahko svoje 
predloge, dileme in vprašanja postavljali na delovnih srečanjih, sestankih po enotah in službah, 
strokovnem svetu, osebno v razgovorih s strokovno vodjo ali po elektronski pošti.  

Za izboljšanje prenosa in dostopnosti do informacij so vsa pomembna obvestila posredovana 
na elektronski naslov oglasna deska. 

Zaposleni nakazujejo največje dileme pri svojem delu v zvezi z zahtevnejšimi uporabniki, kako 
pristopiti in kako uveljavljati način dela, ki bo enoten na nivoju zavoda. Večkrat se porajajo 
vprašanja v zvezi s kršitvami uporabnikov, kako postavljati meje na eni strani in zagotavljati 
individualnost, samostojnost in sobivanje na drugi. Prav tako je strokovni izziv, kako 
organizirati delo v delavnicah, kjer se bo zagotovila primerna storitev vsem uporabnikom, 
posebej je pozornost namenjena starejšim, možnost izbire ne glede na omejitve v njihovih 
sposobnostih. Imamo organizirane programe v manjših skupinah za starejše uporabnike in 
tiste, ki zmorejo manj. Nakazane so dileme pri organiziranju prevozov uporabnikov, predvsem 
z vidika zahtevnejšega spremljanja v prevozih glede na kadrovsko pokritost. 

Želimo ustvarjati delovno okolje, ki bo naklonjeno individualni obravnavi, kjer bo prostor za 
prepoznavanje potencialov, sposobnosti uporabnikov in možnost razvijanja le teh.  

Skrbimo za sodelovanje zdravstvenega in socialnega modela in metod dela. Posebej imamo 
skupino 15 uporabnikov vključenih v 24 urno obravnavo. 

Zavod potrebuje za razvoj tudi vizijo, zato smo pripravili razvojno strategijo. 

S strani vodstva je v pripravi strategija, ki pa bo skupaj s sodelavci še nadgrajena v naslednjem 
letu skozi kriterije modela kakovosti. Skupaj smo potrdili vizijo, vrednote in poslanstvo zavoda. 

V spodnji tabeli so prikazani organizirani sestanki na nivoju zavoda. 

SESTANEK TERMIN SKLICATELJ UDELEŽENCI 

Strokovni svet 

1. četrtek v mesecu, 
od oktobra dalje ob 
četrtkih 

Direktorica 
člani strokovnega 
sveta 

sestanek vodij enot 
dnevnega varstva 

1 x v mesecu vodja DV 
Vodje enot, strokovni 
delavci, vodje enot, 
tehnolog 

sestanek strokovnih 
delavcev 

4 x letno Vodja DV in IV 
strokovni delavci, 
vodje enot 

raportni sestanek 

pon.- p--et. ob 14.00 
oskrba 
pon.- pet. ob 14.30 zdrav. 
nega 
 

vodja IV, vodja ZN 

Popoldanska ekipa 
delavcev IV, delovna 
terapija, fizioterapija, 
svetovalna služba 

Pralnica 4 x letno oz. po potrebi vodja IV perici 

Čistilke 4 x letno oz. po potrebi vodja IV čistilke 
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Vzdrževalci, šoferji 
1x na dva meseca oz. po 
potrebi 

vodja IV, vodja DV vzdrževalci, šoferji 

Uporabniki 5 krat letno direktorica Kolegij uporabnikov 

sestanek zdravstveno 
negovalne službe 

1 x mesečno vodja ZN delavci ZN 

sestanek vodje IV z 
gospodinjci in 
strokovnimi delavkami 
IV 

4 x letno oz. po potrebi vodja IV 
Gospodinje/ec in 
strokovne delavke IV 

sestanek 
institucionalnega 
varstva  

4 x letno  
Vodja IV in vodja 
ZN 

vsi zaposleni v IV  

Komisija za sprejeme, 
premestitve in odpuste 

Vsako sredo 
predsednik 
komisije 

člani komisije 

sestanki enot 
dnevnega varstva 

enkrat tedensko vodja enote zaposleni v enoti 

ožji kolegij enkrat tedensko direktorica vodja DV in IV, ZNO 

sestanek delovnih 
inštruktorjev 

4x letno 
vodja DV in 
tehnologa 

tehnologa, delovni 
inštruktorji, vodja DV 

sestanek vodje IV in 
vodje ZN z BE  

4 x letno oz. po potrebi  vodja IV zaposleni v BE  

pogovorne ure po 
enotah 

po dogovoru (zloženka) vodje enot  
starši, zakoniti 
zastopniki 

KOLEGIJ UPORABNIKOV 

V letu 2017 smo imeli 3 sestanke Kolegij-a uporabnikov, ter prvo srečanje Kolegija-a 
uporabnikov VDC Tončke Hočevar z Kolegij-om uporabnikov VDC Kranj, ki so potekala v sejni 
sobi na Vodnikovi 56. Imeli smo tudi predpoletno srečanje, ki je potekalo v Drugi Violini in pa 
prednovoletno srečanje, ki je potekalo v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet 
(SNG) z vodenim ogledom Opere ter pogostitvijo v interni restavraciji Opere. 

Strokovni svet 

Direktorica sklicuje in vodi sestanek strokovnega sveta enkrat mesečno. V letu 2017 smo imeli 
11 rednih sej strokovnega sveta. Zapisniki sej strokovnega sveta so dostopni zaposlenim v 
tajništvu, prejmejo jih tudi člani strokovnega sveta. Naloga vodij je, da seznanijo sodelavce o 
zapisih strokovnega sveta.  

Vsebina sestankov strokovnih svetov je bila poleg predajanja informacij tudi strokovne dileme 
v pristopih pri delu z uporabniki, posebne vedenjske težave, težave v odnosih, kako pristopiti 
k staršem in skrbnikom, ki niso zadovoljni z našo storitvijo, kako izboljšati sodelovanje z njimi, 
kako organizirati delo, delo na projektih in podpora sodelavcem pri zahtevnejših obravnavah. 

Na sejah smo potrdili naslednje interne akte: 

 Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v VDC Tončke Hočevar-dopolnitve 

 Pravilnik o organizaciji dela v VDC Tončke Hočevar - dopolnitve 

 Pravilnik o nagrajevanju odraslih oseb s posebnimi potrebami – dopolnitve, 

 Pravilnik o osebni varovalni opremi 

 Pravilnik o varnosti uporabnikov – dopolnitve in Protokol ravnanj v kriznih situacijah - 
dopolnitve 
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 Pravilnik o hišnem redu ter pravicah in dolžnostih uporabnikov VDC Tončke Hočevar – 
dopolnitve, 

 Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb - dopolnitve 

 Pravilnik o računovodstvu 

Svet staršev  

o delu Sveta staršev in zakonitih zastopnikov VDC TH  za leto 2017. Sestali so se trikrat. 
 
Zakoniti zastopniki so izrazili zadovoljstvo ob pridobitvi certifikata kakovosti  E-qalina. 
Direktorica pa je pri tem izpostavila predvsem  sodelovanje vseh zaposlenih, staršev in 
uporabnikov. Dobro deluje tudi trgovina  "Skrbovinca"  na Mačkovi. 
Več poudarka bodo tudi namenili razvoju programov za mlajše uporabnike. Ideja za primestno 
kmetijo v najem je še vedno v planu rešiti je potrebno zveze z  LPP za bolj sposobne uporabnike. 
Predstavnica sveta zavoda je redno obiskovala posamezne enote v zavodu, se pogovarjala s 
svojci, jih vzpodbujala k sodelovanju z zavodom. Posebno pozornost je namenila tudi 
pritožbam svojcem in večkrat odigrala mediacijsko vlogo pri reševanju. 
 
S strani staršev je prišla pobuda, da bi zapisnike Sveta staršev objavljali na spletu. 

 
Aktivnosti: 

Januar  Priprava poročil, načrta dela, letnih ocen in letnih razgovorov 

 Priprava predloga sprememb Pravilnika o nagrajevanju 

 Vključitev v izobraževanje D-LOT (Disabilities – Leaders of Tomorow) 

Februar  2. 2. predavanje demenca 

 Pričetek procesa interne rekategorizacije 

 Obsežno izobraževanje Varstvo pri delu (75 zaposlenih) 

 Pričetek pogovorov z Obi-jem 

Marec  8. 3. otvoritev razstave slik naših uporabnikov Kranj 

 9. 3. sestanek svojcev in zakonitih zastopnikov 

 10. 3. Zbor delavcev 

 20. – 24. 3. izobraževanje za pridobitev certifikata ECC (20 vključenih) 

 Zimovanje Rogla 

 Udeležba sodelavk na izobraževalnih dnevih specialne in rehabilitacijske 
pedagogike v Portorožu 

April  10. – 11. 4. Zaključek izobraževanja ECC in izpiti  

 Udeležba na festivalu Zapojmo, zaplešimo, zaigrajmo 

 Izobraževanje zaposlenih na temo »Motnje požiranja« (URI SOČA) 

Maj  Izvedba usposabljanja prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja 

 12. 5. otvoritev razstave čipkarskih del enote Bežigrad v Domžalah 

 15. – 16. 5. posvet o deinstitucionalizaciji Brdo 

 9. – 19.5. praksa učencev CJL 

 25. 5.  Dan VDC 

 27. 5. Športne igre zaposlenih Idrija 

Junij  Letovanje Kolpa 

 15. 6. otvoritev trgovine Skrbovinca na Mačkovi 

Julij  Polletno poročilo 

 Načrtovanje in izvedba počitniških aktivnosti 

Avgust  Počitniške aktivnosti 

 Letovanje Umag 

September  Evalvacija počitniških aktivnosti 

 Strokovna ekskurzija Graz 

 11. -13. 9. presoja EQ 

 26. - 28. 9. festival 3ŽO (predstavitvena stojnica SOUS) 

Oktober  9. – 11. 10. PODIUM (izobraževanje Path of Deinstitunalisation-Urgent Moves) 



POROČILO O DELU VDC TONČKE HOČEVAR ZA LETO 2017 

8 

 17. – 19. 10. Teden odprtih vrat Tončkini dnevi 

 20. 10. Dan družbene odgovornosti za podjetje KPMG (druženje, obisk ZOO) 

 23. 10. usposabljanje odg. oseb za začetno gašenje 

 Delavnica za novo zaposlene 

 Obisk gostov s Finske z namenom izmenjave dijakov SZŠ 

 25. -27. 10. Udeležba na mednarodni konferenci EASPD v Podgorici 

November  7. 11. Otvoritev razstave v knjižnici Medvode 

 Prireditev VDC ima talent 

 Izobraževanje Varna točka MOL 

 22. 11. konferenca EQ Brdo 

 22. – 26. 11. udeležba enote Vič s programom ročno izdelanega papirja na 
knjižnem sejmu v CD 

December  1. 12. Miklavžev bazar 

 Zbor delavcev 

 Udeležba vodje dnevnega varstva na usposabljanju Erasmus + v Tallinnu, Estonija 

 6. 12. zabava za uporabnike enote Bežigrad (SEAM, Hajderpašič) 

 finale izbora VDC ima Talent 

 13. 12. obisk enote Moste na radiu Aktual 

 Novoletna srečanja svojcev in zakonitih zastopnikov po enotah DV in IV 

 21. 12. Novoletni ples uporabnikov 

 20. 12. novoletno srečanje zaposlenih 

 
3 DNEVNO VARSTVO  

Izvajanje storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je potekalo v skladu s 
strokovnimi smernicami ter poslanstvom, vizijo in vrednotami zavoda. Pri svojem delu smo 
upoštevali načelo »biti vključen, biti aktiven« in uporabnikom omogočali takšne pogoje, v 
katerih lahko izkoristijo svoje potenciale. V letu 2017 smo nadaljevali v preteklem letu pričeto 
reorganizacijo nekaterih programov z namenom zagotavljanja večje pestrosti in boljših 
pogojev za delo, s tem pa višje kakovosti naše storitve.   

Sledili smo ciljem in smernicam: 

 Izvajanje kakovostne socialno varstvene storitve, ki je naravnana na uporabnika  

 Delovali smo po sistemu upravljanja kakovosti E-QALIN 

 Skrbeli smo za vključenost uporabnikov, njihov vpliv na življenje in delo v VDC-ju, 
možnost izbire, enake možnosti, individualno obravnavo… 

Smo učeča se, v skupnost odprta ustanova. V preteklem letu smo intenzivno sodelovali z 
izobraževalnimi ustanovami vseh vrst, gostili smo več strokovnih skupin iz tujine, študentske 
prakse in pripravništva se izvajajo v več enotah dnevnega varstva. Posebno obogatitev sta od 
septembra naprej vnesla prostovoljca iz Španije. V naše delo so se skozi vse leto vključevali 
tudi kandidati, ki opravljajo delo v splošno korist. 

V mesecu aprilu sta se v integrirano zaposlitev v trgovskem centru Obi na Rudniku, vključila 
uporabnica in uporabnik.  

V mesecu juniju je v prostorih MOL na Mačkovi zaživela Skrbovinca, skupni projekt našega 
zavoda ter VDC Želve, Sončka in DZC Janeza Levca. 

V vseh enotah so skozi vse leto potekale številne aktivnosti in dogodki. Preteklo leto pa je 
poleg Dneva VDC naš zavod zaznamovala tudi prireditev VDC ima talent. 
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V dnevno varstvo je bilo večino leta 2017 vključenih 237 uporabnikov. VDC Tončke Hočevar 
bo prihodnje leto praznoval petdeset letnico obstoja. Starost organizacije se odraža tudi na 
starosti uporabnikov in ne nazadnje tudi zaposlenih. Na spremenjene potrebe uporabnikov se 
odzivamo s prilagajanji programov in obravnav. Žal smo imeli v preteklem letu tudi precej 
smrti in nam do konca leta ni uspelo zapolniti vseh mest. Povečan odliv v preteklih letih je 
zredčil tudi čakalno vrsto. V tem letu 
smo sprejeli 9 novih uporabnikov, 
izvedenih je bilo nekaj premestitev 
uporabnikov med enotami, pri čemer 
smo upoštevali želje uporabnikov in 
njihovih svojcev ter strokovna mnenja 
sodelavcev glede možnosti, vsebine in 
strokovne usmeritve programov. V te 
namene so bili sklicani številni 
strokovni timi.  

Leto 2017 je prineslo številne 
kadrovske izzive. Odsotnosti so se 
nekoliko povečale, kar je pomenilo 
več nadomeščanja in hitrega premeščanja sodelavcev, kar vpliva na delo. Boleznine so se 
nadomeščale z novimi delavci. Na organizacijo pogosto vplivajo tudi posebnosti pri zaposlenih 
(različni delovni časi, zdravstvene omejitve). Za kakovostno izvajanje socialno varstvene 
storitve ter opremljenost zaposlenih z znanji, ki omogočajo naravnanost k pozitivnemu načinu 
razmišljanja in iskanju rešitev, smo skrbeli s številnimi izobraževanji, usposabljanji, 
intervizijami in supervizijami. 

Tudi v letu 2017 je velik izziv predstavljala organizacija ter izvedba prevozov. V ta namen smo 
dodatno vključili nove sodelavce. Dislocirane enote dnevnega varstva nudijo veliko pestrost 
pri vsebinah in programih, pogosto pa zaradi odsotnosti (bolniške ali letnega dopusta) velike 
izzive v zadovoljivi kadrovski pokritosti.  

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v storitev dnevnega varstva vključenih 232 uporabnikov. Naši 
uporabniki so odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo nižje sposobnosti na 
kognitivnem, motoričnem, socialnem in emocionalnem področju. 

Najstarejši vključeni uporabnik je moški, star 72 let, najstarejša ženska je stara 67 let, najmlajši 
moški je star 19 let, najmlajša ženska pa 23 let.  
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Enote dnevnega varstva 

Vse enote dnevnega varstva so bile odprte v skladu z letnim delovnim načrtom.  

Enote dnevnega varstva so bile v letu 2017 zaprte v času praznikov: 

 2. januar, Novo leto 

 8. februar, Prešernov dan 

 17. april, Velikonočni ponedeljek 

 27. april, Dan upora proti okupatorju 

 1. in 2. maj, Praznik dela 

 15. avgust, Marijino vnebovzetje 

 31. oktober, Dan reformacije 

 1. november, Dan spomina na mrtve 

 25. december, Božič 

 26. december, Dan samostojnosti 

V poletnem času (17. julij do 15. avgust 2017) in v času od 27. do 29. decembra 2017 se je v 
enoti Šiška izvajalo dežurstvo oziroma počitniško varstvo s posebej načrtovanimi aktivnostmi. 
Skozi celo obdobje poletnega varstva se je zvrstilo veliko zanimivih in pestrih aktivnosti, v 
katere so se uporabniki vključevali glede na svoje interese po delavnicah. V lesni delavnici in v 
stari hiši so se vključevali v delo, drugje so potekale različne ustvarjalne aktivnosti, veliko je 
bilo izvedenih gospodinjskih aktivnosti, lepotičenja in urejanja nohtov, druženja na vrtu, 
krajših sprehodov, ogledov filmov, igranja na tablicah in računalnikih, igranja družabnih iger, 
individualnih pogovorov ter sprehodov ter daljših in krajših izletov. 

Enota Šiška 

Enota Šiška je največja enota. V pet programov je vključenih 100 uporabnikov, zanje pa skrbi 
23 zaposlenih.  

Programi:  

 Delavnica Stara hiša, vključenih 14 upor. 

 Lesno mizarski program, vključenih 17 upor. 

 Slikarsko keramični program, vključenih 18 upor. 

 Montažni program, vključenih 24 upor. 

 Varstveni program, vključenih 27 upor. 
 

V programih teče kooperantsko delo in izdelava izdelkov lastnega programa ter programi, ki 
so prilagojeni potrebam uporabnikov, ki  zaradi svoje motnje potrebujejo drugačne vsebine in  
terapevtske aktivnosti. Različnost programov nudi možnost povezovanja in nadgradnje v 
strokovnem in ustvarjalnem smislu. Omogočena so prehajanja in kroženja uporabnikov med 
programi. 

Pri uporabnikih se je opažalo, da imajo večje potrebe po podpori zaradi vedenjske 
problematike, zdravstvene problematike, upada delovnih sposobnosti, gibalne oviranosti, 
posledic staranja in zaradi tega tudi povečano potrebo po individualnem strokovnem 
spremljanju, ki ga je pogosto težko zagotavljati. 

Zaradi spremenjenih potreb se kaže tudi potreba po prilagoditvi prostorov za gibalno ovirane, 
urejanje dodatnega prostora za počitek in sproščanje, individualne strokovne obravnave in 
individualno prilagojeni kotički za uporabnike. 
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Zaradi velikosti enote je proces vodenja zahteven. Dodatno obremenitev za enoto 
predstavljajo tudi nadomeščanja v dislociranih enotah. Kadrovska okrepitev enote v letu 2016 
kaže pozitivne rezultate. 

V enoti so sodelavci izvedli veliko aktivnosti, ki so izboljšale kakovost storitev. Nekatere so se 
odvijale na nivoju zavoda. Posebej je potrebno izpostaviti odlično izvedeno prireditev in izbor 
»VDC ima talent«. 

Enota Bežigrad 

V enoto Bežigrad je vključenih 60 uporabnikov. Za izvajanje kakovostne storitve skrbi 10 
zaposlenih. Z izvajanjem pestrih aktivnosti so v enoti uresničevali vizijo in poslanstvo.  

Vedenjska problematika je intenzivna, tako tudi sodelovanje s starši, skrbniki. Dobro je 
sodelovanje z drugimi enotami in službami zavoda. V enoti so bili osredotočeni predvsem na 
dobro počutje uporabnikov ter jim skušali zagotoviti čim kakovostnejšo storitev. Ker je v enoto 
vključenih kar nekaj uporabnikov, ki imajo večje vedenjske posebnosti, je bilo potrebno precej 
prilagajanj, pa tudi sprememb v zvezi z obravnavo vseh uporabnikov v enoti.  

Organizirane so bile aktivnosti pri katerih se je izhajalo iz interesov uporabnikov in so jim 
omogočale aktivno udeležbo, učenje in zadovoljstvo.  S plesno točko je skupina uporabnikov 
predstavljala zavod na konferenci o sistemu kakovosti E-qalin na Brdu pri Kranju. Zelo uspešna 
je bila tudi prireditev »Še kiklco prodala bom«. 

Enota Moste 

V enoto je vključenih 24 uporabnikov, zaposleni pa so štirje delavci. Sodelavec je vključen tudi 
v izvajanje prevozov, zato je v enoti dnevno prisoten le tri ure.  

Intenzivno delo je usmerjeno v posameznika in proučevanje skupinske dinamike, korekcijam 
neželenih vedenj ter dobremu sodelovanje s starši. Največ pozornosti je namenjeno  
odnosom, vedenju, učenju strpnosti in sodelovanju ter spodbujanju k samostojnosti. 
Napredek je velik.   

V enoti se izvajajo prostočasne aktivnosti, vključujejo se v aktivnosti v lokalni skupnosti, kar 
pomeni, da je enota prepoznavni v vsej soseski, to pa se odraža v prijetnem sodelovanju. Enota 
je bila gost na radijski postaji Aktual. 

Enota Zelena jama  

V enoto je vključenih 15 uporabnikov, za dobro počutje uporabnikov pa skrbijo tri sodelavke.  

V enoti Zelena jama glede na sposobnosti uporabnikov dnevno prilagajajo aktivnosti in iščejo 
nove možnosti preprostih zaposlitev v lastnem programu. Uporabniki se vključujejo tudi v lažja 
kooperantska dela, kar je pomembna obogatitev. V enoti je zaradi posebnosti uporabnikov 
potreben izrazito individualen pristop.  

Hiša v Zeleni jami, ter sodelovanje z institucionalnim varstvom, sta pomembna dodana 
vrednost za vključene uporabnike, ki v toplejših mesecih lahko izkoristijo vrt okoli hiše za 
kakovostne aktivnosti zunaj. 

Enota Vič 

V enoto je vključenih 26 uporabnikov, zaposlenih pa 6 delavcev, štirje delovni inštruktorji 
oziroma varuhi in dve skupinski habilitatorki. 
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Uporabniki so vključeni v delovni proces kartonažnega programa, ki ga na utečen način 
izvajamo v enoti. Delo je zahtevno in občasno tudi zelo obsežno. V delo se vključujejo tudi 
druge enote. Poleg tega v enoti poteka izjemno uspešen program ročne izdelave papirja in 
kakovostnih izdelkov iz njega (voščilnice, beležke, darilne vrečke…). Sodelavka za ves zavod 
opravlja tudi dela grafičnega oblikovanja in tiska. 

Uporabnikom se nudi celostna obravnava. Vključujejo se v prostočasne aktivnosti, potekajo 
izobraževalne dejavnosti, krožki, izleti… 

Organizacijo dela v enoti pestijo tudi kadrovske odsotnosti, vendar jim uspeva izvajati 
strokovno in kakovostno storitev.  

Vsi zaposleni so usmerjeni v prepoznavanje potenciala uporabnikov ter njihovo uresničevanje.  

V mesecu novembru se je enota s programom papirne galanterije predstavila na Knjižnem 
sejmu v Cankarjevem domu.  

 
Pri izvajanju socialno varstvene storitve sledimo naslednjim načelom:  

 vključevanje uporabnikov v soustvarjanje in sooblikovanje življenja skladno z njihovimi 
sposobnostmi,  

 zagotavljanje možnosti izbire ter enakih možnosti,  

 zagotavljanje pravice do dela, 

 zagotavljanje varnega okolja in zaupnosti,  

 omogočati čim večjo pestrost dela in drugih aktivnosti,  

 možnost uresničevanja lastnih idej in želja,  

 sodelovanje z zakonitimi zastopniki in drugimi institucijami v iskanju najboljše rešitve 
za uporabnika,  

 omogočanje samostojnosti s prilagoditvami okolja,  

 možnost izbire, 

 sledenje konceptu inkluzije in deinstitucionalizacije. 

Zaposleni 

Delovni čas zaposlenih v posameznih enotah je prilagojen potrebam uporabnikov oziroma 
njihovih svojcev ter izvajanju programa. Izraba letnega dopusta je potekala po vnaprej 
pripravljenem načrtu. Dolgotrajne bolniške odsotnosti smo zapolnjevali z novimi zaposlitvami 
za določen čas iz sredstev boleznin, tako kot v preteklih letih. Odsotnosti in nadomeščanja 
vplivajo na izvajanje storitve, individualnih načrtov, delovnih načrtov in delovanje ter 
razvijanje programov.  

Pomen nenehnega učenja in spodbujanja razvoja potencialov vsakega posameznika postaja 
vedno večji. Velik je pomen vseživljenjskega izobraževanja in učenja posameznika v razvoju 
svoje poklicne kompetence, saj smo pogosto postavljeni pred nove zahteve in izzive in eden 
od odgovorov, poleg rednega strokovnega in internega izobraževanja, je tudi supervizija, ki je 
pomembno orodje za profesionalno in osebnostno rast, predvsem v poklicih skrbi za druge. 
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Tabela: Število zaposlenih po enotah dnevnega varstva na dan 31. 12. 2017 

Enote Uporabniki Zaposleni 
Strokovni 

delavci 
Delovni 

inštruktorji/varuhi 

Šiška 100 23 6 18 

Bežigrad 60 9 2,5 7 

Integrirana zaposlitev 7 Redno spremljanje   

Moste 24 4 1 3 

Zelena jama 15 3 1 2 

Vič 26 6 1,5 4 

Skupaj 232 45 12 33 

Prevozi 

V prevoze je vsak dan vključenih 60 uporabnikov. Izvedba prevozov nam je tudi v letu 2017 
predstavljala velik izziv. Po 10. členu Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih 
storitev so do te storitve upravičeni uporabniki, ki v Varstveno delovni center ne zmorejo priti 
sami. Potrebe se še vedno večajo, skrbniki se na nas pogosto obračajo s prošnjo po vključitvi 
uporabnikov v prevoze, ki pa jih vedno težko zagotavljamo.  

Vsakodnevno so za prevoze skrbeli vozniki-vzdrževalci, vključevalo pa se je stalno ali občasno 
še pet delovnih inštruktorjev in tehnolog. Prevozi se opravljajo s štirimi kombiniranimi in enim, 
po potrebi dvema osebnima voziloma. Poleg prevozov, ki jih izvajamo sami, smo imeli tudi v 
letu 2017 sklenjeno pogodbo z izvajalcem prevozov taxi službo Rondo.  

Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji 

Skrb za uporabnike je namenjena: 

 podpori in zagotavljanju občutka varnosti, 

  podpori pri komunikaciji in orientaciji,  

 pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, občasna pomoč pri vstajanju, obuvanju, 
sezuvanju, pri gibanju in hoji… 

 pomoč pri hoji težje gibljivim uporabnikom 

 vsakodnevna skupinska obravnava v programih delavnic 

 spodbujamo družabnost in medsebojno komunikacijo 

 ohranjamo pridobljene in razvijamo večjo samostojnost 

 ohranjanje pridobljenih znanj in sposobnosti ter učenje novih vsebin in veščin 

 spodbujamo kroženje uporabnikov 
Vsi uporabniki imajo možnost udeleževanja pri nadstandardnih aktivnostih, na letovanju, 
zimovanju, izletih… in se jih z veseljem udeležujejo. 

Aktivnosti v enotah dnevnega varstva: 

 Zeliščarski krožek 

 Bralno pogovorni  krožek  

 Klekljarski  krožek 

 Glasbeno – plesne delavnice  

 Pogovorna skupina 

 Video-klub (ogledi filmov, dokumentarnih in drugih poučnih oddaj)  

 Gospodinjska opravila ( pomoč v kuhinji, obešanje opranih  
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 Obiski različnih prireditev in ustanov ( Muzej Iluzij…) 

 Dnevna telovadba, balinanje, sprehodi, igre z žogo na bližnjem igrišču… 

 Obisk sejmov   

 Kuharske aktivnosti 

 Sprehodi: krajši sprehodi v okolico enote in  center mesta 

 Izleti: krajši izlet s kombijem  manjša skupina – Katarina; pohod po Poti ob žici, 
Podpeško jezero 

 Namizne družabne igre 

 Praznovanje rojstnih dni 

 Rekreativni odmori v delavnici: dnevne sprostitve ob delu z vajami razgibavanja 

 Obiski knjižnice: izposoja knjig za pridobivanje informacij v povezavi z obravnavanimi 
vsebinami 

 Učne vsebine: ohranjanje splošne poučenosti (vaje pisanja, računanja), učenje veščin 
za samostojno življenje (uporaba denarja), vaje za razvijanje logičnega mišljenja 

 Delo na računalniku: aktivnost so se izvajale, kadar je bil za to izražen individualni 
interes, oz. načrtno v okviru pridobivanja in utrjevanja znanj in učenje veščin za delo 
na računalniku (uporaba programa Word, didaktične igre, uporaba brskalnika,…) ter 
samostojno brskanje za informacijami v povezavi z obravnavanimi temami 

 Ogled izbranih TV oddaj, občasno spremljanje aktualnih vsebin po izboru uporabnikov 
in ogledovanje fotografij 

 Obeležitev praznikov in jubilejev: pogovori so bili posvečeni ohranjanju, razvijanju 
pozitivnega odnosa do izročila naših prednikov, do narave in kulturne dediščine ter 
ohranjanju zdravja, razvijanju splošne poučenosti (valentinova pošta, dan žena, 
materinski dan – priprava voščilnic, pust – interna maškarada, Velika noč – barvanje 
jajc, Prešernov dan, predstava Debela repa v jedilnici) 

 Lepotilni krožek: pravilna, estetska uporaba lepotilnih sredstev, osebna higiena, nega 
rok 

 Novoletno srečanje z zakonitimi zastopniki 

 Fotografske urice, uporabniki so utrjevali poznavanje funkcij in uporabe fotoaparata in 
tematsko fotografirali v zunanjem okolju  

 Obeležitev obletnice samostojnosti Slovenije: pogovor na temo domovinske vzgoje, 
spoznavanje simbolov slovenstva. Zbiranje slikovnega materiala in priprava plakata. 

 Skupinski pogovori na izbrano tematiko  (načrtovanje aktivnosti, oblikovanje in 
utrjevanje dogovorov v skupini, širitev splošne poučenosti, skrb za ustrezno 
komuniciranje in razvijanje socialnih veščin, utrjevanje pozitivnih medosebnih 
odnosov, evalvacije dogodkov, priprava na kolegij uporabnikov – volitve predstavnice 
v kolegij uporabnikov…) 

 Druženje s prostovoljcema iz Španije 
…in še in še. 

 

Prioritetne aktivnosti dnevnega varstva: 

 Izvajati še kvalitetnejšo socialno varstveno storitev, s tem namenom je bila izvedena 
preselitev in združitev nekaterih programov 

Naša prizadevanja so usmerjena v izvajanje kakovostne socialno varstvene storitve varstva, 
vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Uporabnik je središče našega delovanja, zato smo 
v enoti Šiška združili keramične programe in obogatili in okrepili programe namenjene 
uporabnikom z nižjimi kognitivnimi sposobnostmi – varstvene skupine. 
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 Krepitev »učenja za življenje« 
Uporabnike vsi zaposleni spodbujamo k vseživljenjskemu učenju na vseh področjih življenja. V 
ta namen sodelujemo tudi s sorodnimi organizacijami, kar nam omogoča izmenjavo ter 
morebitno prehajanje uporabnikov (praksa, kroženje…) 

 Razširiti ponudbo aktivnosti ter zaposlitev in omogočati možnost še večje izbire 
uporabnikom 

Uporabniki imajo možnost izbire in sodelovanja pri izbiri primerne zaposlitvene aktivnosti. Oba 
tehnologa sta zelo aktivna pri iskanju novih kooperantov in razvoju novih izdelkov. V prvem 
polletju nam je uspelo izpolniti cilj in razširiti ponudbo integrirane zaposlitve. Dva uporabnika 
sta se vključila v delo v trgovskem centru Obi. 

 Izvajanja kroženja uporabnikov in zaposlenih 
Izvedena so bila številna kroženja uporabnikov med enotami in programi. S kroženjem se 
blažijo tudi nekatere vedenjske problematike. K spremembi delovnega okolja spodbujamo 
uporabnike, ki tako tudi za krajši čas spremenijo okolje, pridobijo nova delovna znanja in 
socialne veščine. 

Zaposleni so prehajali zaradi v skladu z načrtovanimi spremembami programov. Nekatere 
spremembe so prinesle boljše rezultate, druge niso izpolnile pričakovanj. Opravljena bo 
evalvacija z zaposlenimi in tehnologi. Še naprej si bomo prizadevali za odprtost zaposlenih pri 
prehajanju med enotami in programi. 

 Izvajanje individualnih programov, evalvacij  
Individualni načrti ter evalvacije so opravljeni za vse uporabnike dnevnega varstva. Za novo 
sprejete uporabnike se pripravijo v enem mesecu po sprejemu in so temelj za kakovostno in 
strokovno delo ter individualiziran pristop. 

 Povečati možnost sodelovanja in vpliva uporabnikov 
Uporabniki sodelujejo pri vseh zanje pomembnih odločitvah. Sodelavci jih spodbujamo k 
aktivni participaciji v življenju v ožji in širši socialni skupini. V ta namen je opravljenih veliko 
pogovorov, tako po enotah, kakor tudi s sodelovanjem svetovalne službe in v kolikor je 
potrebno tudi pristojnih Centrov za socialno delo. Že vrsto let uporabniki sodelujejo v Kolegiju 
uporabnikov. 

 Spodbujanje ter promocija zdravega načina življenja med uporabniki in zaposlenimi 
in povečati možnosti za športne aktivnosti in še večje vključevanje 

Z vsakodnevnimi aktivnostmi in usmerjenimi pogovori jih spodbujamo k odgovornemu 
ravnanju s svojim zdravjem. Uporabniki se z veseljem vključujejo v ponujene aktivnosti. 
Terapevtski vrt je zaživel in postal prostor za različne aktivnosti, dejavnosti in prireditve 
(Poletna modna revija…) 

 Sodelovanje s sorodnimi institucijami  
Redno sodelujemo z ZUJL in Sončkom, tako pri organizaciji prakse za bodoče uporabnike iz 
programov ZUJL, kot pri organizacijah izobraževanj, namenjenih zaposlenim.  

 Odprtje trgovine Skrbovin'ca, care trade gifts 

V mesecu juniju nam je uspelo izpeljati zahtevni projekt, ki je združil ljubljanske VDC-je pri 
odprtju skupne trgovinice Skrbovin'ca v prostorih MOL-a na Mačkovi ulici 1 v središču 
Ljubljane.  

Skrbovin'ca je skupen projekt Mestne občine Ljubljana in štirih ljubljanskih Varstveno delovnih 
centrov, VDC Tončke Hočevar, DZC Janeza Levca, VDC Želva in VDC Sonček. Je prostor za 
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druženje, razstave, promocijo in tudi prodajo ustvarjalnih in delovnih dosežkov odraslih oseb 
s posebnimi potrebami ali drugih spregledanih socialnih skupin. V Info točki 65+ lahko starejši 
in gibalno ovirani dobijo nasvet ali informacijo, ki jo potrebujejo, varna točka pa je namenjena 
osebam v stiski. Skrbovin'ca je prostor v katerem želimo pokazati, da so lahko ljudje, ki jih je 
življenje morda prikrajšalo, enako-vreden del skupnosti, v kateri živijo. V Skrbovin'ci so ljudje 
s posebnimi potrebami prodajalci, svetovalci, mentorji, delavci v proizvodnji in družabniki. 

 Udeležba na mednarodni konferenci EASPD v Podgorici, Črna gora 
Konec meseca oktobra je v Podgorici v Črni gori potekala mednarodna konferenca na temo 
Razvijajoče družbe: Podporne skupnosti in trajnostni razvoj. Konferenco je organiziralo 
Evropsko združenje ponudnikov storitev za invalide (EASPD) v sodelovanju s fundacijo Petrović 
Njegoš,  Centrom de la Gabrielle in organizacijo Egart. EASPD je organizacija, ki predstavlja več 
kot 15.000 podpornih storitev za invalide po vsej Evropi. EASPD (European association of 
service providers for persons with disabilities) s sedežem v Bruslju je krovna evropska 
organizacija na področju socialnega varstva. 

Individualni programi  

Za vse uporabnike so izdelani individualni programi, enkrat letno se opravijo tudi evalvacije. 
Za novo sprejete uporabnike se individualni programi pripravijo po prvem mesecu vključitve v 
naš zavod v sodelovanju z uporabnikom in starši oziroma zakonitimi zastopniki. Strokovni 
delavci vsaj enkrat letno na pogovor povabijo svojce oziroma zakonite zastopnike.  

Redno sklicujemo timske sestanke na nivoju zavoda (multidisciplinarni pristop) in z zunanjimi 
institucijami v primerih, ko gre za obravnavo kompleksnejših primerov. 

Naše delo je usmerjeno v prepoznavanje potreb posameznika in podporo v procesu učenja za 
večjo samostojnost. Uporabnike spodbujamo, da skozi delo in druge aktivnosti zgradijo 
pozitivno samopodobo. 

Individualni programi, načrti in evalvacije so osnova za ciljno usmerjeno in na uporabnika 
naravnano celostno obravnavo. Glavno vodilo je prepoznavanje želja in potreb uporabnikov 
ter njihovo aktivno sodelovanju pri uresničevanju lastnih ciljev. Poudarjamo posameznikova 
močna področja. 

Cilj je učenje za življenje, ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti, učenje novih vsebin 
in veščin, vzdrževanje in razvoj socialnih stikov, ohranjanje in krepitev kognitivnih sposobnosti 
uporabnika ter ohranjanje in razvijanje njegove samostojnosti. 

Vseživljenjsko učenje 

Zaposleni pripravljajo, organizirajo in izvajajo aktivnosti vseživljenjskega učenja, prostočasne 
aktivnosti ter rekreacijo. Izbor aktivnosti je pester. V nekaterih delavnicah te aktivnosti 
potekajo večino delovnega dneva, medtem ko v drugih, kjer so uporabniki bolj storilnostno 
naravnani, le občasno.  

Vse dejavnosti so namenjene spodbujanju, razvijanju in ohranjanju kognitivnih sposobnosti, 
skladnemu čustvenemu razvoju in razvoju osebnosti ter pridobivanju socialnih znanj in veščin. 

V VDC Tončke Hočevar izvajamo individualiziran pristop znotraj skupine. Potrebe po 
intenzivnem individualnem obravnavanju uporabnikov še naprej rastejo. Uporabnike vodimo 
pri razreševanju konfliktov, osebnih in čustvenih stiskah, pomagamo razrešiti družinske 
težave, odpravljamo težave pri uvajanju v delo, spremljamo pri proizvodnem delu ter izvajanju 
lastnega programa. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=http://fondacija-njegos.org/en/&usg=ALkJrhjlj7-5b5w9ZBr4pJ1M0nppo2k8WA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=http://fondacija-njegos.org/en/&usg=ALkJrhjlj7-5b5w9ZBr4pJ1M0nppo2k8WA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.centredelagabrielle.fr/&usg=ALkJrhgJwdnv2QLgdwaxCWPuXnGdLocTXA
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Strokovno delo je bilo usmerjeno v kakovostne medsebojne odnose in dobro medosebno 
komunikacijo uporabnikov in delavcev.  

Intenzivno je bilo delo z uporabniki za odpravljanje ponavljajočih se ter motečih oblik vedenja. 
Za rešitev nekaterih težav smo sodelovali s starši in zakonitimi zastopniki, pa tudi starši so se 
obračali na nas pri iskanju pomoči ali usmeritev za razrešitev določenih težav, ki so se dogajale 
v družini in se nanašajo na uporabnika. Pri našem delu je sodelovanje z družinami izjemnega 
pomena. 

Delo z uporabniki poteka na različne načine: skupinske in individualne obravnave, delo v zvezi 
z ugotavljanjem in zadovoljevanjem potreb uporabnikov, spodbujanje k čim večji 
samostojnosti, spremljanje kroženja uporabnikov iz drugih enot, organiziranje in sodelovanje 
pri obravnavah uporabnikov na timskih sestankih ter na medinstitucionalnih timih, v skladu s 
potrebami posameznikov so bili oblikovani posebni dogovori (prilagoditev delovnega časa, 
pomoč pri urejanju medosebnih odnosov, oblikovanje pozitivnih vzorcev vedenja, skrb za 
zdravje in varnost, realizacija želja in potreb ...), intenzivnejše spremljanje izvajanja izbranih 
dnevnih aktivnosti, strokovna obravnava posebnih primerov z vključevanjem drugih 
strokovnih služb in svojcev.  

V vseh enotah so se skozi vse leto izvajali timski sestanki za pripravo individualnih načrtov, 
evalvacij ali ob zaznanih težavah. 

Potrebe po individualnem spremljanju/obravnavi smo reševali timsko, v posvetovanju s 
sodelavci. Pogosto smo v obravnave vključevali psihologinjo ter po potrebi še delovno 
terapevtko, fizioterapevtko in socialno delavko ter se po potrebi posvetovali tudi s psihiatrom. 
Multidiscplinarni pristop je pogoj za kakovostno celostno obravnavo uporabnika. 

V skupinah, v katere so vključeni uporabniki z višjimi kognitivnimi sposobnostmi, so velike 
potrebe na področju urejanja skupinske dinamike. Potrebno je veliko spodbujanja in vodenja 
uporabnikov pri oblikovanju in vzdrževanju pozitivnih vzorcev vedenja, ki omogočajo 
sobivanje v skupini in osebni doprinos. Velika pozornost je namenjena učenju in utrjevanju 
veščin za življenje v skupnosti (strpnost, samokontrola, sprejemanje povezanosti in 
soodvisnosti, dojemanje učinkov svojega vedenja na druge, sodelovanje, solidarnost, 
odgovornost, konstruktivno ravnanje v konfliktnih situacijah, spoštovanje hišnega reda …). 
Uporabniki na tem področju potrebujejo podporo, s povratnimi informacijami o socialnem 
ravnanju ozaveščajo lastna ravnanja in značilnosti komuniciranja, pridobivajo pozitivne 
izkušnje v konkretnih situacijah.  

V namen razreševanja, predvsem pa učenja veščin ravnanja v kritičnih situacijah, je bilo 
opravljenih več pogovorov v manjših skupinah ali individualno. Delo je bilo usmerjeno v 
medsebojno prilagajanje in sprejemanje ter spoštovanje individualnosti uporabnikov. 

Jutranje in popoldansko varstvo 

Jutranje in popoldansko varstvo v enoti Šiški je potekalo v skladu z načrtom. Od 6.00 do 7. 15 
ure jutranje varstvo ter od 13.45 do 16.00 ure popoldansko varstvo. Zaposleni v dnevnem 
varstvu se vključujejo v jutranje varstvo (večinoma stalni delavec) ob prihodih uporabnikov 
med 6.00 in 7.15 uro in v popoldansko varstvo ob odhodih uporabnikov med 13.45 in 16.00 
uro. Popoldansko varstvo smo prostorsko preselili v delavnico v tretjem nadstropju, kjer je več 
možnosti za kakovostno preživljanje časa, pa tudi skupina uporabnikov v popoldanskem 
varstvu se veča. V letu 2017 smo uvedli plačljivo storitev podaljšanega varstva za uporabnike 
dnevnega varstva. 
V dislociranih enotah je odpiralni čas prilagojen potrebam uporabnikov in njihovih svojcev in 
ga tudi med letom prilagajamo, če je potrebno. 
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Sodelovanje s starši in zakonitimi zastopniki uporabnikov 

Opravljenih je bilo veliko pogovorov s starši ali zakonitimi zastopniki uporabnikov, nekateri po 
telefonu ali naključno ob spremljanju uporabnikov na delo. Vsi strokovni delavci imamo 
pogovorne ure v popoldanskem času. S tem smo se približali potrebam skrbnikov. Sodelovanje 
s starši in zakonitimi zastopniki je namenjeno reševanju zdravstvenih težav, težav ob 
vedenjskih odklonih, usklajevanju načina vodenja, izmenjavi izkušenj, svetovanju, pomoči pri 
reševanju konkretnih težav.  

Zaposlitev pod posebnimi pogoji 

Zaposlitev pod posebnimi pogoji je socialno varstvena storitev. Cilj zaposlitve pod posebnimi 
pogoji je usmerjen predvsem v: 

 ohranjanje obstoječih delovnih zmožnosti 

 razvoj in učenje novih spretnosti 

 doživljanje uspeha 

 krepitev samopodobe 
 

Aktivnosti zajemajo: 

 usposabljanje in uvajanje v delo pod posebnimi pogoji 

 zaposlovanje s proizvodnimi deli v večjih serijah (možnost vaje) in prilagojenih fazah 

 usposabljanje za nova dela  

 razvijanje sposobnosti za doseganje višje kakovosti dela  

 učenje upoštevanja varnosti (navodila in delovni postopki) za zmanjševanje tveganja 

 iskanje zaposlitev z manjšo zahtevnostjo 

 izdelava pripomočkov in prilagoditev, ki omogočajo vključevanje uporabnikov (del. 
inštruktor, del. terapevtka) 

 delo v kooperantskem programu  

V letu 2017 smo še naprej sodelovali z večino kooperantov iz preteklih let. Pridobivanje novih 
del ostaja v načrtu tudi za naprej. 

Letni promet je na podobnem obsegu kot prejšnja leta. Z našimi kooperanti še naprej gradimo 
družbeno odgovoren partnerski odnos.  

V letu 2017 smo sodelovali z naslednjimi kooperanti: 

Kooperant vrsta dela 

MASTERPLAST avtomobilski kompleti za prvo pomoč, kompleti žarnic 
za avtomobile, omarice za prvo pomoč 

SLOVING d.o.o. oporniki, dihalne maske 

DEA studio d.o.o., Grafični studio K 
d.o.o., SOLOS d.o.o., SOMARU 
d.o.o., EPS GRAFIKA d.o.o., 
Fermedica, KA TRADE d.o.o., 
BOŽNAR IN PARTNER d.o.o., JEŽ IN 
JEŽ d.o.o. 

različna kartonažna dela 
lepljenje embalaže, vrečk, kuvert, škatel 
luknjanje in vstavljanje vrvic, kartonov, etiketiranje, 
vezave brošur, kompletiranje voščilnic … 

Krokodil d.o.o. Ščipalke 

Small d.o.o. sestavljanje štampiljk lumpi, pakiranje drugih plastičnih 
igrač (stolp) 

Tritech d.o.o. sestavljanje/montaža 

San ko M d.o.o. šivanje škornjev (tkalsko-šiviljska del.) 
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Lastni program  

Uporabniki ustvarjajo z vodenjem in ustvarjalnimi ter strokovnimi pristopi naših strokovnih 
delavcev in delovnih inštruktorjev. Pri delu se izhaja iz uporabnikovih interesov, njegovih 
kognitivnih sposobnosti in njegovih spretnosti.  

Izdelki so narejeni iz ekoloških, naravi prijaznih materialov, nekateri celo iz odpadnega 
materiala. Ponudba se vsako leto dopolnjuje, izdelki se izbirajo dvakrat letno na sklicani 
komisiji. V sodelovanju s tehnologinjo nastajajo novi, tržno zanimivi in atraktivni izdelki. 

Lastni program je v letu 2017 obsegal: 

 Izdelki iz lesa: lestve, stojala za sušenje zelišč, univerzalni zaboji, dvignjene grede, 

deske, ploščice z napisi… 

 Izdelki iz gline: podstavki za žlice, milniki, skodelice, sklede in skledice, krožniki, 

zamaški;  

 Izdelki iz papirja: voščilnice, kazala za knjige,  beležke, ročno izdelan papir; 

 Izdelki iz ročnega tkanja: tkane kače, tkane torbe; 

 Izdelki iz blaga: dišavne obešanke; 

 Tončkin čaj; 

 Izdelki iz volne: pleteni šali,  cofki; 

Organizirani sta bili dve srečanji komisije za izbor izdelkov, potrjeni so bili novi izdelki: 
novoletne voščilnice, voščilnice z versko vsebino, voščilnica »papir, ki raste«, tkana torba, 
glinen zamašek, lesen okrasek, keramično-lesen podstavek, lesena žlica z vžganim vzorcem.   

Z namenom prodaje izdelkov in promocije zavoda smo izvajali aktivnosti:  

 Organizirali smo trinajst (13) predstavitev in stojnic izven zavoda (Art market ob 

Ljubljanici, Otroški bazar, Oživimo Vodnikovo,  Miklavžev bazar, paviljon pred Mol-

om, Festivalna dvorana, Zavod za zaposlovanje, Unicredit, UKC Ljubljana, Knjižnica 

Bežigrad, sodelovali smo v skupni prodaji štirih VDC-jev v pisarni MOL-a). 

 Oblikovana je bila zloženka z aktualnimi izdelki in storitvami. Predstavili smo zavod in 

našo ponudbo različnim organizacijam  po elektronski pošti in v živo.  

 V okviru projektne skupine za komuniciranje z javnostmi je bila oblikovana splošna 

zloženka s predstavitvijo zavoda, storitev in posameznih služb.  

 Stojnica izdelkov iz ročno izdelanega papirja na Knjižnem sejmu v Cankarjevem domu. 

Integrirana oblika zaposlitve 

V letu 2017 smo imeli v integrirano zaposlitev vključenih 7 uporabnikov na treh lokacijah. 
Vključevali so se v dve podjetji – v Bauhaus in Sodexo ter od aprila dva uporabnika tudi v 
trgovski center Obi. Uvajanje v novo delo je bilo intenzivno. Vodila ga je sodelavka delovna 
terapevtka, ki je v delo uvedla tudi sodelavko varuhinjo. 

Uporabniki so svoje delo opravljali samostojno, aktivno, kvalitetno in primerljivo z ostalimi 
sodelavci. Tako kot v preteklih letih, so se v delo vključevali v povprečju po 5 dni na teden od 
4 do 7 ur na dan. Izražali so visoko stopnjo zadovoljstva na delu, ob tem, da so občasno 
pogrešali druženje z vrstniki v VDC-ju. V takih primerih jim je bil omogočen prost dan, da so 
lahko obiskali posamezne enote VDC-ja. Pojavljale so se tudi težave z razumevanjem navodil 
za delo, ki niso bila prilagojena njihovi stopnji razumevanja. Potrebovali so intenzivno 
strokovno podporo na področju medvrstniških odnosov, odnosov s sodelavci, na področju 
zdravja in pomoč pri urejanju težav v domačem okolju. Eno najpomembnejših področij, ki so 
jih izpostavili, je bila prehrana, zato so lahko obroke izbirali glede na želje. 
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Pozitivni učinki integrirane zaposlitve so: 

 Socialna integracija uporabnikov 

 Aktivnejše državljanstvo 

 Krepitev samopodobe in dostojanstva 

 Izboljšanje komunikacijskih veščin 

 Večja avtonomija 

 Višja nagrada 

 Spreminjanje delovnih navad, intenzivno učenje 

 Zagotavljanje pravice do dela 

 Prehod iz VDC-ja v običajno delovno okolje (nova kultura) 
ter ozaveščanje družbe in spodbujanje k družbeni odgovornosti. 

Integrirana zaposlitev v letu 2017: 
PROGRAM ŠTEVILO VKLJUČENIH UPORABNIKOV 

Bauhaus 4 

Sodexo 1 

Pralnica VDC 1 

Obi 2 

Vodenje uporabnikov je zaradi veliko socialnih vprašanj ter druge problematike intenzivno in 
zahtevno. V obravnavo se vključujejo tudi druge službe. Vključevanje uporabnikov v ustrezne 
oblike integrirane zaposlitve zahteva posebno pozornost in intenzivno strokovno delo.  

Storitve, v katere se vključujejo uporabniki 

Cilj izvajanja storitev je vključevanje uporabnikov v dela, pri katerih ohranjajo svoje 
sposobnosti, se vključujejo v  vsakodnevne aktivnosti, imajo zagotovljeno redno delo  in imajo 
vlogo, ki pozitivno vpliva na njihovo samopodobo. Uporabniki imajo možnost izbire, saj so 
upoštevane njihove individualne potrebe in sposobnosti. Z delom v storitvi lahko za krajši čas 
prekinejo, če se dela po določenem času naveličajo,  oziroma se lahko odločijo za delo  v drugi 
storitvi. 

V storitve se vključuje  cca 25 uporabnikov iz 2-eh enot dnevnega varstva, nekateri uporabniki 
so vključeni v vse storitve. Interes za delo v storitvah pa je med uporabniki zelo velik, zato 
moramo pogosteje usklajevati razporede dela. 

Storitev v pralnici poteka redno. V mesecu septembru se je pripravila ponovna ocena 
vključenih uporabnikov v pralnico, vključno z posodobljenim urnikom in naborom del, ki jih 
uporabniki opravljajo. En uporabnik je v pralnici zaposlen 5 ur dnevno in opravlja zahtevnejša 
dela. Organizirano je bilo več sestankov z zaposlenimi, ki  delajo v pralnici. Organiziran je bil 
izlet  na Koseški bajer, s pogostitvijo, z uporabniki in zaposlenimi, ki delajo  v pralnici. 
Organizirani so bili redni sestanki z zaposlenimi, ki uporabnike vodijo v pralnici. 

Od ponedeljka do petka  poteka delo v strežbi. Uporabnike redno vzpodbujamo k nošenju 

zaščitnih oblačil in učimo ustrezne higiene rok. Strežba poteka v dveh terminih in sicer od 

13.00 do 14.00 ure, takrat kosijo uporabniki dnevnega varstva ter od 14.30 do 15.30 ure, takrat 

kosijo uporabniki celodnevnega varstva. Posodobljen je bil sedežni red v jedilnici, nabavljena 

so bila nova zaščitna oblačila-predpasniki in prti za jedilniške mize. Dva uporabnika po kosilu 

3x tedensko sodelujeta pri pospravljanju posode v kuhinji Sodexo. 

Organiziran je bil izlet  na Koseški bajer, s pogostitvijo, z uporabniki in zaposlenimi, ki delajo v 
strežbi. 
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V zeleni program je vključenih največ uporabnikov. En uporabnik se je delno usposobil za 
košnjo trave. V mesecu juniju smo zasadili gredico z dišavnicami, za katero ob pomoči skrbi 
ena od uporabnic. V vrtu smo pridelali zelišča in čaje, ki smo jih prodali na naših stojnicah. 
Letos smo pripravili zeliščno sol, ki se jo prav tako uspešno prodajala na naših stojnicah. 

Vrtnine in jagodičevje, ki je raslo v našem vrtu pa smo uporabili pri gospodinjskih aktivnostih. 
Tudi letos smo skupaj z uporabniki pripravili večjo količino slivove marmelade, saj je sliva 
bogato obrodila. Dve gredici v vrtu urejata gospodinji skupaj z uporabniki. 

V mescu juniju smo zasadili večjo gredo z sivko in že imeli prvo žetev sivke, ki smo jo uporabili 
za šopke.  

Zasadili smo balkonsko cvetje, skrb za rože pa ima  že sedmo  leto zapored  en uporabnik. 
Usposobili smo dva uporabnika, ki ga v primeru odsotnosti nadomeščata. Skrb za sadovnjak 
ima donator sadnega drevja, kadar pride na vrt se mu pri delu pridružijo uporabniki, nekateri 
zgolj opazujejo njegovo delo. Letos so mizarji namestili opore za hruške. 

V storitev čiščenja se redno vključuje 7 uporabnikov, sodelujejo pri pometanju stopnišča, 
sesanju preprog, brisanju prahu, razkuževanju držal, kljuk, ločevanju smeti, pometanju in 
brisanju talnih površin, ipd…  

V storitev - lažja vzdrževalna dela se občasno vključujejo 3 do 4 uporabniki. Sodelujejo pri 
lažjih transportih, pripravljajo material za kosovni odvoz,  različnih manjših opravilih po hiši in 
nakupih v Merkurju.  

Uporabniki, ki  to zmorejo, si  sami v zvezek zabeležijo število oddelanih ur ali pa poskrbijo, da 
jim delavec, ki jih pri delu spremlja, ure zabeleži. S tem so uporabniki odgovorno in aktivno 
vključeni v proces beleženja in obračunavanja  števila svojih  oddelanih ur. 

Strokovno spremljanje uporabnikov je obsežno, izvaja ga delovna terapevtka. Potrebno je 
dnevno usklajevanje in organiziranje dela, ki obsega tako delo z zaposlenimi kot strokovna 
podpora, ki uporabnike neposredno vodijo in reševanje konfliktnih situacij z uporabniki. 

Sodelovanje s službami izven zavoda in sorodnimi ustanovami in izobraževalno-raziskovalnimi ustanovami 

• Zavodom za usposabljanje Janez Levec. Učenci že vrsto let prihajajo na prakso v naši enoti 
Šiška in Bežigrad. Ker so to naši potencialni uporabniki, je sodelovanje uspešno. Imamo 
utečen sistem, po katerem se prvič pride na informativno prakso za 3 do 5 delovnih dni, 
pred sprejemom v naš center, pa do 10 dni. 

• Zaposlitveni center Janeza Levca, Sonček, Želva. Redno sodelujemo in se obiskujemo na 
dnevih odprtih vrat ter drugih prireditvah. V letu 2017 je bilo organizirano tudi kupno 
druženje štirih ljubljanskih VDC-jev v parku Tivoli. Poleg pohoda je bil poudarek na 
druženju uporabnikov in širjenju njihove socialne mreže. 

• Že tradicionalno smo organizirali Miklavžev bazar pred centrom Sonček v Šiški, z bogatim 
kulturnim programom. 

• V strokovni reviji Socialni izziv, ki jo izdaja Socialna zbornica Slovenije, je bil objavljen 
prispevek o udeležbi na mednarodni konferenci EASPD v Podgorici z naslovom Flourishing 
lives, supportive communities & sustaniable development 
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4 INSTITUCIONALNO VARSTVO 

Glavno vodilo za delo v institucionalnem varstvu je podpora uporabniku za čim bolj polno in 
samostojno življenje. Pri delu sledimo načelu: »Ne delaj namesto uporabnika, saj ga s tem 
prikrajšaš za pomembno izkušnjo in ga narediš za še bolj odvisnega od drugega; četudi bi ti 
naredil drugače, morda bolje.«  

Institucionalno varstvo se izvaja v osmih gospodinjskih enotah in v stanovanju na 7 lokacijah v 
Ljubljani. Uporabnikom nudimo 16 urno obravnavo, tistim uporabnikom, ki pa zaradi svojega 
zdravstvenega stanja potrebujejo prilagojeno obliko obravnave pa nudimo 24 urno 
obravnavo.   

Tako kot pretekla leta, smo tudi v letu 2017 izvedli številne selitve uporabnikov med enotami 
ali po sobah, saj izhajamo iz potreb uporabnikov, ki se z leti bivanja v posamezni enoti 
spreminjajo. Bodisi se spremenijo potrebe uporabnika zaradi zdravstvenih razlogov ali upadlih 
sposobnosti, lahko pa se zgodi, da se odnosi med posamezniki preveč nasičijo in je potrebno 
nezdrave odnose pretrgati. Trudimo se, da ob vseh spremembah namestitve upoštevamo tudi 
želje uporabnikov, saj je to njihov dom.  

Leto 2017 je v institucionalnem varstvu zaznamovala tudi pridobitev bolniške sobe, ki smo jo 
že v prvih dneh naselili z urgentnim sprejemom uporabnika iz druge družine.  

V zavodu v Šiški, v štirih gospodinjskih enotah živi  60 uporabnikov. Gospodinjske enote zavoda 
se med seboj razlikujejo glede na samostojnost uporabnikov in tudi glede na dinamiko 
življenja.  

V prvem nadstropju zavoda, v varstveno - negovalnem oddelku živi 15 uporabnikov. V svojem 
ritmu preživijo dan. Stalna ekipa zaposlenih skrbi za pester vsakdan uporabnikov, ki se kljub 
svoji starosti glede na sposobnosti in želje vključujejo v kuharske (kuhanje kave, priprava 
sladic, itd.) in druge gospodinjske aktivnosti (pometanje prostora, brisanje miz po obrokih, 
itd.). V delo v skupini se redno vključujeta tudi fizioterapevtka in delovna terapevtka, ki 
uporabnike obravnavata individualno ali skupinsko. V letu 2017 so skupino prizadele izgube 
sostanovalcev, zato se je veliko pogovarjalo o izgubi, čustvovanju, spominih. V preteklem letu 
smo v delo s starostniki vključili tudi javnega delavca, kar se je izkazalo za izjemno dobro 
odločitev. 

Tudi preteklo leto so uporabniki redno zahajali na sprehode v okolici zavoda, v toplejših 
mesecih so se več zadrževali na terapevtskem vrtu,  bili pa so tudi v kobilarni Lipica. Jeseni so 
imeli v terapevtskem vrtu kostanjev piknik. V varstveno – negovalnem oddelku si dneve 
krajšajo tudi z rednim prebiranjem časopisa, z igranjem družabnih iger in drugih aktivnostih za 
ohranjanje motorike. 

Uporabnikom drugega nadstropja zavoda je v letu 2017 v spominu najbolj ostal izlet na 
Rakitno, kjer so se sprehajali okrog jezera in se posladkali v tamkajšnji restavraciji. Skupina 
drugega nadstropja je skozi vse leto redno zahajala na krajše sprehode, brala različne revije 
ter zgodbe in veliko ustvarjala. Dnevni prostor drugega nadstropja je vedno tematsko okrašen 
glede na letni čas. V skupini kljub gibalni oviranosti poskušajo ohraniti čim več aktivnosti, kjer 
uporabniki lahko aktivno – po svojih zmožnostih sodelujejo in se tako počutijo koristne ter 
spoštovane. 

V tretjem nadstropju, ki je najštevilčnejše nadstropje zavoda, živi 17 uporabnikov in uporabnic. 
Leto 2017 je zaznamovala sprememba, saj so meseca decembra dobili novo gospodinjo. Tako 
kot vsa leta do sedaj, so skrbeli za vsa hišna in gospodinjska opravila, veliko kuhali in vrtnarili 
ter se sprehajali. Zaradi velikega števila uporabnikov v nadstropju je dinamika nadstropja 
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pestra, zato je potrebno redno in sprotno reševanje težav in nesoglasij ter skrbno iskanje 
rešitev. V poletnem času so bili na izletu gospodinjske enote v samostanu Stična. 

Uporabniki četrtega nadstropja so se odpravili v poletnih mesecih na celodnevni izlet 
nadstropja v Žiri. Skozi vse leto so se veliko sprehajali, obiskali so nekaj razstav, imeli 
ustvarjalne delavnice ter skrbeli za gredo v terapevtskem vrtu. Skupina je redno obiskovala 
knjižnico, mesto ter številne dogodke. Nekajkrat letno so obiskali tudi ranč s konji.  

Vsi, ki delamo v institucionalnem varstvu se trudimo slediti načelu, da uporabnike 
vzpodbujamo k čim večji samostojnosti in da ne opravljamo stvari, ki jih znajo in zmorejo 
samostojno, namesto njih. Posebej velik poudarek smo letos dali temu, da se bi vsi zaposleni 
zavedali, da prihajamo dnevno v službo v dom naših uporabnikov. 

Gospodinje vseh nadstropij / gospodinjskih enot, skrbijo za urejeno garderobo uporabnikov, 
zahajajo s posameznimi uporabniki po nakupih in drugih različnih opravkih. Redni 
ponedeljkovi sestanki v nadstropjih, ki služijo načrtovanju aktivnosti za teden, ki se začenja; so 
zelo pomembni, saj omogočajo izvedbo plana in aktivnosti tudi v primeru, da je kakšen od 
zaposlenih odsoten. Sestanek je priložnost, da lahko uporabnik pove vse svoje želje in 
pričakovanja, ki se zapišejo na veliko tablo sredi nadstropja in so namenjene vsem nam, ki 
pridemo delat v nadstropje. 

Med tednom je v vseh gospodinjskih enotah zavoda prisoten stalen gospodinjec in kader 
zdravstveno negovalne službe. V zavodu in v bivalni enoti Zelena jama je kader zdravstveno 
negovalne službe prisoten ves čas - tudi ponoči, v stanovanjskih skupinah pa enkrat tedensko 
popoldan oziroma po potrebi pogosteje. Poleg gospodinjcev in zdravstveno – negovalnega 
kadra so med vikendi in prazniki od 9.00 do 17.00 ure dežurne tudi strokovne delavke 
institucionalnega varstva.  

Čez teden sta v domu dnevno prisotni dve strokovni delavki institucionalnega varstva, ki delata 
izmenično (dopoldan, popoldan) in se tudi nadomeščata. V delo popoldanskih strokovnih 
delavk se redno vključujeta tudi dve delovni terapevtki, vodja institucionalnega varstva, 
psihologinja in socialna delavka. Pestrost različnih strokovnih delavk je za uporabnike 
institucionalnega varstva zelo pomembna. Sproten pretok informacij in sprotno reševanje 
težav je izboljšalo in dvignilo kvaliteto bivanja uporabnikov. Strokovne delavke uporabnike 
vodijo in jim pomagajo urejati odnose s svojci in zakonitimi zastopniki. Z vsakim uporabnikom 
in njegovimi svojci se letno evalvirajo individualni programi in postavljajo novi cilji, katerim 
poskušamo slediti.  

Druge aktivnosti za kvaliteto življenja 

V domu smo v letu 2017 s pomočjo vseh zaposlenih v institucionalnem varstvu, ki se trudijo in 
skrbijo za kvalitetno bivanje uporabnikov, organizirali in izpeljali različne aktivnosti: redno 
mesečno obiskovanje abonmajskih predstav v Šentjakobskem gledališču, druženje ob 
čajankah in kavi, ogled kulturnih in zabavnih prireditev v Ljubljani, redno obiskovanje 
prireditev v Centru Sonček, izvedli pa smo tudi tradicionalni pustni in novoletni ples v ritmih 
ansambla Srčev As in ansambla Abba. Uspešno je začel delovati kolesarski krožek pod 
vodstvom fizioterapevtke in gospodinje. Zadnji teden v mesecu smo v domu praznovali rojstne 
dneve s stanovalci in ob tem imeli redni mesečni sestanek, na katerem so bili uporabniki 
seznanjeni z vsemi spremembami in novostmi v zavodu. Vsak uporabnik je na skupnem 
praznovanju prejel tudi darilni bon, ki ga je ob pomoči gospodinje vnovčil za nakup po lastni 
želji v drogeriji DM. V poletnih mesecih je bil na dvorišču zavoda izveden piknik, jeseni pa se 
je organiziralo sladkanje s kostanjem in čajem. V letu 2017 nam je uspelo ob dnevu zemlje 
izvesti čistilno akcijo v okolici zavoda, vseh stanovanjskih skupin ter bivalne enote. 
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Kot preteklo leto, smo imeli tudi decembra 2017 svečan prižig lučk na smreki za hišo (donacija), 
ki nam je krasila praznične dni. Obeležili smo vse večje praznike, imeli projekt pisanja in 
prejemanja Valentinove pošte, mesečno smo izvedli pogovorne skupine in mnogo krajših ter 
daljših izletov. V vseh gospodinjskih enotah institucionalnega varstva so v mesecu decembru 
potekala novoletna druženja s svojci in zakonitimi zastopniki, katerim posvečamo posebno 
pozornost. Uporabniki se na ta dogodek posebej pripravljajo, saj samostojno izdelujejo vabila, 
pripravijo prostor nato pa še skupaj z gospodinjami poskrbijo znotraj kuharskih aktivnosti za 
pogostitev. 

Popestritev leta sta prostovoljca iz Španije, ki ob popoldnevih poskrbita za ples, šport in 
izvajanje drugih prostočasnih aktivnosti.  Pozitivna energija prostovoljcev v institucijo vedno 
znova prinese svežino in prispeva k večji kvaliteti življenja uporabnikov. Kljub govornim 
barieram sta se odlično vključila in poskrbela za pestre popoldneve. 

Tudi v letu 2017 nam je uspelo izpeljati letovanje – počitnikovanje; »Učenje za življenje«. Na 
letovanju so se uporabniki s pomočjo delavnic in igre vlog učili različnih veščin, ki jih v 
samostojnem življenju znotraj stanovanjskih skupin potrebujejo. Prav tako se je skupina težje 
pokretnih in starostnikov v septembru 2017 odpravila v terme Radenci. 

V Bivalni enoti Zelena jama živi 15 uporabnikov. V preteklem letu je bila ponovno 
vzpostavljena stalna ekipa zaposlenih v enoti (strokovna delavka, gospodinja, zdravstveni 
tehnik in negovalka), ki se ji pridružujejo sodelavci iz Šiške. Odločitev za stalni kader se je 
izkazala za najboljšo prakso v prizadevanju za čim višjo kvaliteto in dvig zadovoljstva 
uporabnikov. 

Življenje v enoti poteka po utečenem in predvidenem ritmu, kar predstavlja varnost in okvir 
za uporabnike, v katerem se lažje znajdejo. Aktivnosti načrtujejo na ponedeljkovih sestankih 
celotne enote, kjer poskušajo upoštevati mnenja, predloge in želje vseh udeležencev in biti pri 
tem čim bolj prilagodljivi. Vsak dan v tednu prinaša neko načrtovano, običajno ponavljajočo 
se aktivnost (sestanek, telovadba, obisk knjižnice ali trgovine, pospravljanje, shranjevanje 
dostavljene zaloge živil, izhod v mesto), ki pa jo glede na počutje, izredne dogodke, vremenske 
razmere sproti prilagajajo. 

Uporabniki so s pomočjo zaposlenega celo leto skrbeli za urejenost vrta in okolice hiše. Zasadili 
in presajali so notranje in zunanje rastline, kosili travo, pleli in pometali dvorišče. Iz enote Šiška 
so dobili zložljivo mizo za namizni tenis, ki jo občasno uporabljajo na dvorišču za rekreacijo. 
Pomembna pridobitev je tudi nova vrtna sedežna garnitura, ki so jo postavili pod prenovljeno 
vrtno lopo, kjer v poletnem času klasične obroke pogosto nadomestijo s piknikom na dvorišču. 

Ob petkih so se z gospodinjo udeleževali izhodov v mesto ali odhajali na krajše izlete, 
obiskovali so knjižnico, kino predstave in si privoščili večerjo zunaj enote. 

Dva uporabnika redno trenirata judo v okviru športnega društva Sokol, na treninge v bližnjo 
telovadnico pa odhajata samostojno. Velikokrat ju spremljajo tudi ostali uporabniki, ki jim je 
zanimiv ogled treninga. V okviru istega društva imajo uporabniki ob torkih na razpolago malo 
telovadnico, kamor v spremstvu enega od zaposlenih za eno uro odhajajo vsi, ki se želijo 
razgibati. 

Kot prostovoljka je uporabnike do jeseni enkrat tedensko obiskovala študentka Jerneja, 
vendar zaradi pomanjkanja časa žal ne more več prihajati. Od novembra dalje enoto ob torkih 
obiskuje prostovoljka iz Španije Yanira, ki so jo uporabniki kljub jezikovni barieri izredno dobro 
sprejeli in predstavlja zelo pozitivno izkušnjo v njihovem življenju. 

V sredini junija so v enoti organizirali in izvedli celodnevni izlet uporabnikov in zaposlenih. 
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Ogledali so si Postojnsko jamo, Mašun in Izolo. Program je bil pester, vendar po opažanjih za 
nekatere prenaporen, zato bodo za naslednje leto načrtovali izlet, kjer bo poudarek bolj na 
celodnevnem druženju izven enote. 

Stanovanjske skupine, so oblika bivanja, kjer živijo najbolj samostojni uporabniki. Potrebujejo 
oporo gospodinje/ca ali drugega delavca v popoldanskem času. Vikende in praznike preživijo 
povsem samostojno po vnaprej dogovorjenem urniku, ki jim predstavlja varnost. Kadar 
potrebujejo dodaten pogovor ali nasvet, se obrnejo po pomoč na dežurnega delavca v zavod 
Šiška.  

Vsak teden se v vseh treh stanovanjskih skupinah začne s ponedeljkovim sestankom strokovne 
delavke in gospodinje skupaj z uporabniki, kjer se načrtuje prihajajoči teden. Sestanek je 
priložnost, ko se lahko razrešijo morebitne težave, ko se dogovori in porazdeli delo znotraj hiše 
(gospodinjska opravila, hišna opravila, nakupovanje, kuhanje, itd.) ter je tudi priložnost, za 
praznovanje ob uspehih. V letu 2017, sta se v delo v stanovanjski skupini pogosteje vključevali 
psihologinja ali socialna delavka, ki sta izvajali pogovorne aktivnosti z namenom reševanja 
konfliktnih situacij, ki se zaradi staranja uporabnikov pojavljajo pogosteje. 

Kot vsako leto, smo se meseca junija uporabniki in zaposleni vseh stanovanjskih skupin 
odpravili na sedaj že tradicionalni izlet. Odpravili smo se na Bled, kjer nas je spretni »pletnar« 
popeljal na otok. 

V Stanovanjski skupini Brajnikova  živi 8 uporabnikov, ki samostojno skrbijo za vsa vrtna, hišna 
ter tudi gospodinjska opravila. Znotraj skupine je največji poudarek na spoštovanju dogovorov 
in spoštovanju zasebnosti. V skupino enkrat tedensko, že drugo leto, prihaja prostovoljka 
Katja, ki ima skupaj z uporabniki kuharske aktivnosti; prav tako pa se dnevno skupaj z 
gospodinjcem različni uporabniki individualno učijo kuhanja različnih jedi, glede na 
sposobnosti. V zadnjem času je velik poudarek na zdravi prehrani in pripravi manj kalorične 
hrane, saj ima več uporabnikov zaradi prekomerne telesne teže zdravstvene težave. 

Skupina je v preteklem letu večkrat obiskala mestno središče, zahajali so na krajše ali daljše 
sprehode, bili v toplicah in obiskali Plečnikovo hišo. Cilj stanovanjske skupine je uporabnikom 
približati občutek življenja v družini, zato se veliko dela na domačnosti, povezanosti in ritualih. 

V stanovanjski skupini Vodnikov dvor živijo 4 uporabniki - moški. Vse leto je bil poudarek na 
učenju oz. utrjevanju samostojnosti. Uporabniki v stanovanju samostojno skrbijo za vsa hišna 
in gospodinjska opravila, ter samostojno kuhajo večerje. Ob pomoči gospodinje se učijo 
pripraviti različne jedi.  

V letu 2017 so se odpravili na več kulturnih predstav, bili v VDC Polž na dogodku »Greš na 
kavo« in se veliko sprehajali po širši in bližnji okolici stanovanja. Velik napredek v 
samostojnosti se kaže v samostojnih sprehodih fantov med vikendi, ko se odpravijo v BTC, na 
Žale, v kino ali v Tivoli.  

V Stanovanjski skupini Vrhovci živi 6 uporabnikov. Skozi vse leto se je v hiši v eni izmed sob 
menjaval uporabnik, kar na skupino ni vplivalo preveč dobro. Vsaka priselitev oz. odselitev je 
skupino vznemirila in potreben je bil čas, da se je skupina vrnila v ustaljene tirnice. 

Enota Vrhovci je trenutno najbolj samostojna skupina. Dinamika znotraj hiše je zelo pestra, 
zato je sprotno reševanje nesoglasij in spoštovanje vseh dogovorov ključnega pomena.  

V letu 2017 je bil poudarek na kvalitetnem preživljanju prostega časa in na občasnem  
skupnem druženju. Skupaj z gospodinjo so veliko hodili, se rolali, vozili s kolesi ali skiroji. Veliko 
časa so posvetili skrbi za vrt, pripravljali so sokove iz zelišč in se ogromno pogovarjali o 
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primerni in pravilni komunikaciji.  

V Stanovanju Fužine živi ena uporabnica. Uporabnica živi samostojno ob minimalnem 
suportu. Dela v integrirani zaposlitvi v kuhinji Sodexo, kar ji omogoča dnevni stik s potrebnimi 
delavci. Socialno mrežo ji predstavlja nekaj prijateljev iz Vrhovcev ter nekaj zunanjih ljudi.  

V stanovanju na Litostrojski živi en uporabnik, ki je popolnoma samostojen. Potrebuje 
občasen suport in pogovor strokovne delavke. V zavodu se vključuje v delavnico in delo v 
zelenem programu. 

Institut druge družine pomeni podaljšano rejništvo ob zagotavljanju strokovne pomoči s strani 
zavoda.  

Trenutno imamo v institutu druge družine vključeno le eno uporabnico, ki obiskuje dnevno 
varstvo v drugem VDC.  

Drugega uporabnika smo v preteklem letu sprejeli v institucionalno varstvo in je nameščen v 
bivalni enoti. 

Tabela: stanovalci po spolu in letih starosti     Graf: Stanovalci po spolu in letih starosti 

Starostni 
razred 

Moški Ženske 

18 - 25 0 0 

26 - 35 5 5 

36 – 45 6 8 

46 – 55 25 17 

Nad 56 18 11 

 

 

 

 

 

 

Tabela: Najmlajši in najstarejši uporabnik po spolu v institucionalnem varstvu 

Najmlajša 
ženska 

26 

Najstarejša 
ženska 
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Najmlajši moški 27 
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Graf: Najmlajši in najstarejši 
uporabnik po spolu v 
institucionalnem varstvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovna oskrba 

Bivanje 
Na dan 31.12.2017 je bilo v institucionalno varstvo vključenih 96 uporabnikov. 

Kapacitete v zavodu so bile skozi vse leto polno zasedene, zato smo izpeljali le dva začasna 
sprejema – oz. tako imenovana urgentna sprejema.  

Organizirana prehrana 
Jedilnike kuhinje Sodexo pregleduje Komisija za sestavljanje jedilnikov, v katero je vključen 
poleg zaposlenih tudi predstavnik uporabnikov in več predstavnikov svojcev ter vodja kuhinje. 
Komisija se sestane enkrat mesečno. Namen komisije je pregled jedilnikov in vnašanje 
pestrosti pri prehrani. Resnično se trudimo, da bi uporabniki imeli možnost izbire druge hrane 
pri prehrani, ki je ne marajo.   

Uporabniki imajo pri kosilu na voljo mesni ali brezmesni meni, prav tako imajo v zavodu 
samopostrežne izbirne zajtrke in tudi izbirne večerje (izbor med dvema jedema). V 
stanovanjskih skupinah si večerje in zajtrke pripravljajo samostojno, prav tako kosila med 
vikendi in prazniki – kar pomeni, da uporabniki soustvarjajo jedilnike.  

Vodja službe zdravstvene nege redno skrbi za izvajanje nalog in spremljanje sistema HACCAP. 
Za nabavo živil, pripravo in transport je v zvezi s HACCAP sistemom odgovorno podjetje Sodexo 
d.o.o., glede samega razdeljevanja hrane pa zaposleni v VDC Tončke Hočevar.  

V jedilnici enote Šiška in tudi v dislociranih enotah DV sodelujejo pri strežbi hrane uporabniki, 
seveda pa pri tem potrebujejo veliko podpore in stalno vodenje zaposlenih. Gospodinjci 
skrbijo za kontinuiteto razdeljevanja obrokov tako med tednom kot tudi med vikendi. 

Zaradi staranja uporabnikov in spremenjenega zdravstvenega stanja smo imeli zaposleni v 
preteklem letu izobraževanje na temo »Varno hranjenje«, kjer so nas zunanji strokovnjaki 
poučili na kaj moramo biti še posebej pozorni. Hrana je tako  prilagojena po konsistenci in dieti 
vsem potrebam posameznika (zmiksana, sesekljana ali običajna). 
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Podporne dejavnosti 

Vzdrževanje 

Štirje vzdrževalci so tudi v letu 2017 nadaljevali s skrbjo za avtomobile in posamezne enote, ki 
jih vzdržujejo. Prav tako so se v dogovoru z vodjo dnevnega varstva, vključevali v prevoze.  

Manjša redna vzdrževalna dela opravljajo vzdrževalci, večje napake pa odpravljajo zunanji 
sodelavci s katerimi imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe. 

Pranje 

V pralnici delata dve perici, ki delata dvoizmensko. Pralnica je odprta med 7.00 uro zjutraj in 
22.00 uro zvečer. Med prazniki je pralnica zaprta največ 48 ur. V kolikor je prisotna le ena 
perica je pralnica odprta od 8.00 ure do 16.00 ure. 

Dnevno se v delo v pralnici po nekaj ur vključujejo v lažja dela (zlaganje brisač, krp in nogavic) 
tudi uporabniki – to delo poteka znotraj storitev.  

Čiščenje 

Služba čiščenja se v zavodu Šiška izvaja vse dni v letu. Delavke delajo po dežurni listi, dopoldan, 
popoldan in med vikendi – 12 urno dežurstvo. Ob tej organizaciji dela se je storitev čiščenja 
močno izboljšala.  

Tri delovne enote, Vič, Bežigrad in Moste, čisti pogodbenik. 

V storitev čiščenja se redno vključuje tudi nekaj uporabnikov, ki dnevno pomagajo pometati, 
sesati in pomivati skupne prostore. Snažilke skozi vse leto enkrat do dvakrat mesečno obiščejo 
tudi stanovanjske skupine, kjer počistijo skupne prostore. 

Socialna oskrba 

Socialna oskrba uporabnikov institucionalnega varstva zajema varstvo, posebne oblike 
varstva, zdravstveno varstvo ter vodenje. Storitve izvajajo različni strokovni delavci, delavci 
zdravstvene nege in oskrbe ter gospodinjci. 

Gospodinjski način bivanja uporabnikom pomaga, da ostajajo čim bolj aktivni – seveda v 
skladu s svojimi sposobnostmi; in vestno sodelujejo v vseh hišnih opravilih (preoblačenje 
postelj, priprava kave, pospravljanje sob, itd.). Uporabnik ima možnost izbire – sam se odloči 
ali bo popoldan počival ali se bo udeležil kakšne aktivnosti ali se bo samostojno odpravil na 
sprehod. 

Strokovno delo v stanovanjskih skupinah in v bivalni enoti se nekoliko razlikuje od načina dela 
v zavodski oskrbi. Uporabnikom se dopušča več samostojnosti, vendar se od njih pričakuje tudi 
večja stopnja odgovornosti. Poudarek dela je na utrjevanju naučenega in na učenju novega – 
učenje kuhanja novih jedi, skrb za čistočo, racionalno razpolaganje z denarjem, samostojno 
načrtovanje prostega časa in samostojno reševanje konfliktnih situacij.  

Uporabnike se spodbuja k temu, da imajo pravico do razpolaganja s svojim prostim časom, 
prav tako pa imajo tudi pravico ter dolžnost do dobrega počutja znotraj skupine v kateri živijo, 
kjer vsak izmed njih k temu nekaj pripomore.  

Tudi v letu 2017 so strokovni delavci opravljali evalvacije individualnih programov, v katere so 
vključili svojce in skrbnike. Popoldanska strokovna delavka po potrebi svojce sproti obvešča o 
vseh posebnostih pri uporabniku. Prav tako pa stalno prisoten delavec v nadstropju, 
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gospodinjec ali kader zdravstvene nege, pripomore k temu, da se sorodniki ob obisku lahko 
sproti dogovorijo veliko stvari ter pridobijo kakšno pomembno informacijo.  

Aktivnosti celodnevnega varstva 

- Rekreacija v telovadnici pod okriljem športnega društva Sokol 
V Zeleni jami imamo na podlagi dogovora s športnim društvom JK Sokol omogočeno rekreacijo 
uporabnikov. V rekreacijo se redno vključujejo uporabniki BE Zelena jama v spremstvu 
zaposlenega. V telovadnico zahajajo enkrat tedensko. 

- Balinanje z VDC Janez Levec in VDC Želva 
Dvakrat mesečno gospodinja odpelje skupino uporabnikov na balinanje na ŠD Zarja, kjer 
skupaj z uporabniki VDC J. Levec in VDC Želva preživijo prijetno popoldne. Gre za 
medinstitucionalno druženje in povezovanje. 

- Frizerstvo Lassana 
V letu 2017 smo nadgradili sodelovanje s frizerstvom Lassana. V duhu deinstitucionalizacije se 
zaposleni skupaj z uporabnikom odpravi na friziranje ali pedikuro v bližnji salon. Le starostniki, 
ki so zdravstveno onemogli dobijo frizerja na obisk v zavod – v za to prilagojen prostor. Redno 
se poslužujemo tudi medicinske pedikure v ZD Šiška.  

- Aktivni prostovoljci 
V institucionalnem varstvu imamo nekaj stalnih prostovoljcev za individualno druženje z 
uporabniki. Ti prostovoljci so zelo dragoceni. V letu 2107 smo življenje popestrili tudi z 
vključevanjem dveh prostovoljcev preko projekta Erasmus+ iz Španije. 

- Vera in luč 
Uporabniki institucionalnega varstva se redno udeležujejo srečanj skupnosti Vera in luč 
(Bežigrad, Šiška, Štepanjsko naselje in Moste). Srečanja potekajo enkrat mesečno. Občasno jih 
odpeljejo tudi na večdnevne duhovne vaje. 

- Društvo Sožitje Ljubljana 
Dolgoletno sodelovanje z društvom Sožitje je stalnica našega zavoda. Uporabniki se vključujejo 
v aktivnosti društva - klub; prav tako nekateri med njimi z društvom tudi letujejo. Skupaj z 
uporabniki smo se v letu 2017 udeležili tudi dveh večjih prireditev. Bili smo na pomladanskem 
pikniku in v mesecu decembru smo se udeležili dedka Mraza v Festivalni dvorani. 

- Zaposlitev receptorja 
V mesecu decembru 2017 nam je uspelo zaposliti receptorko za polovični delovni čas. 
Receptorka je prisotna vsak dan v popoldanskem času, kar velja za veliko pridobitev, saj 
spremlja prihode obiskovalcev v zavod in poskrbi za pomoč uporabnikom v avli. 
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5 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN ZDRAVSTVENE OSKRBE 

V VDC Tončke Hočevar je organizirana 24 urna kontinuirana zdravstvena nege uporabnikov 
institucionalnega varstva, ki bivajo v zavodu Šiška in bivalni enoti Zelena Jama. Za uporabnike 
stanovanjske enote Vodnikov dvor, stanovanjski skupini Koseze in Vrhovci,  se zdravstvene 
storitve izvajajo v enoti Šiška.  

Prav tako je organizirana zdravstvena obravnava v dopoldanskem času za uporabnike 
dnevnega varstva v enoti Šiška. 

Psihiatrična obravnava 

Zdravnik psihiater je prihajal v VDC Tončke Hočevar 1x tedensko za dve uri. V letu 2017 so bili 
potrebni telefonski dogovori o določenih ukrepih in dodatni psihiatrični terapiji. Zdravnik 
psihiater je vključen tudi v timsko delo pri sprejemanju novih uporabnikov.  

Specialist psihiatrije obravnava 87 uporabnikov, od tega 
11,5% (10 uporabnikov) iz dnevnega varstva in 88,5% (77 
uporabnikov) iz celodnevnega varstva. Od vseh 
uporabnikov v institucionalnem varstvu je kar 80% 
uporabnikov obravnavanih pri psihiatru. 20,8% 
uporabnikov je obravnavanih brez predpisane psihiatrične 
terapije in 79,2% s predpisano psihiatrično terapijo. Če 

primerjamo vse uporabnike celodnevnega varstva, ima 63,54% uporabnikov predpisano 
psihiatrično terapijo zaradi različnih pridruženih psihiatričnih diagnoz. 

Splošni zdravnik 

Kurativni zdravstveni pregledi in zdravstveni pregledi na novo sprejetih uporabnikov so bili v 
večini opravljeni v ambulanti zavoda, dvakrat tedensko je zdravnik splošne prakse iz ZD Šiška 
prihajal v zavod in opravljal ambulantno dejavnost. Po potrebi so bili uporabniki vodeni in 
obravnavani v drugih specialističnih ambulantah.  

Pri zdravniku, specialistu splošne medicine se, na dan 31.12.2017, zdravi 96 uporabnikov.  

Zobozdravstvene storitve 

Zobozdravstvene storitve so se opravljale v ZD Šiška in pri izbranih zobozdravnikih.  

96,62% uporabnikov celodnevnega varstva ima izbranega zobozdravnika, preostalih 3,38% 
uporabnikov pa zobozdravnika nima izbranega, ker le tega ne potrebuje več, saj imajo totalno 
zobno protezo.  Za 90,8% uporabnikov celodnevnega varstva vse v zvezi z zobozdravstvenimi 
storitvami opravimo zaposleni v VDC, le za 10,22% uporabnikov urejajo skrbniki. 

Zdravstvene storitve opravljene v zavodu 

V zavodu poleg obeh zdravnikov opravljamo zdravstvene storitve tudi delavci zaposleni v 
službi zdravstvene nege in oskrbe. Pri uporabnikih dnevnega varstva je potreben nadzor in 
pomoč pri zagotavljanju varnosti ter pripravi in aplikaciji terapije, v vedno večjem številu pa se 
pojavlja tudi potreba po zagotavljanju pomoči pri osebni higieni in hranjenju.  

V VDC Tončke Hočevar smo v letu 2017 izvajali vse zdravstvene intervencije po navodilih 
zdravnika splošne medicine in negovalne postopke po navodilih vodje tima ZNO.  
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Graf še vedno prikazuje 
višji trend spremljanj 
uporabnikov k 
specialistom izven 
zavoda.  

Od 648 spremstev k 
specialistom, je zavod 
opravil 541 (83,5%) 
spremljav in od tega 
porabil 990 ur za 
spremljanje uporabnika 
na pregled (na 
posamezen pregled 

povprečno 90 minut). Zakoniti zastopniki so 67 x spremljali uporabnika na pregled, 40 x pa so 
uporabniki odšli sami na pregled. Ocenjujemo, da bilo število spremstev še bistveno višje, bi 
bilo potrebno uporabnike institucionalnega varstva spremljati na specialistične preglede k 
psihiatru izven zavoda, kar pa zadnjih pet let rešujemo s pogodbenim zunanjim psihiatrom, ki 
nudi obravnavo v naših prostorih. Želimo si doseči, da bi bil to priznan strošek s strani ZZZS, 
do takrat pa ostaja to strošek zavoda.  

 

Število hospitalizacij v letu 2017 je 17 
hospitaliziranih uporabnikov in 0 
napotitev na zdraviliško zdravljenje. 
Število umrlih uporabnikov v letu 2017 je 
10 (6 institucionalnega varstva in 4 
dnevnega varstva). Spodnji grafi 
prikazujejo trend hospitalizacij v zadnjih 
devetih letih. 

Sezonska gripa 

V mesecu novembru smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana izvedli cepljenje 
proti sezonski gripi. Na podlagi pridobljenih pisnih soglasij zakonitih zastopnikov ali 
uporabnikov z opravilno sposobnostjo smo izvedli celjenje pri 49 uporabnikih celodnevnega 
varstva. 

Sodelovanje z zakonitimi zastopniki 

uporabnikov 

Zakonitim zastopnikom so na voljo 
informacije o spremembi 
zdravstvenega stanja vsak dan v času 
uradnih ur ambulante preko telefona 
ali osebno. Za spremembo terapije ali 
razlago diagnoz se lahko zakoniti 
zastopniki posvetujejo z osebnim zdravnikom ali psihiatrom preko telefona ali osebno v 
delovnem času ambulant. 

  



POROČILO O DELU VDC TONČKE HOČEVAR ZA LETO 2017 

32 

6 DELOVNA TERAPIJA 

Tudi v letu 2017 je delovna terapija nadaljevala z začrtanimi cilji. Na delovnem mestu 
delovnega terapevta smo bile zaposlene 3 delovne terapevtke, pri čemer sva storitve delovne 
terapije izvajali le dve. Občasno so se v delovno terapijo vključevale tudi ostale delovne 
terapevtke, ki pa so sicer zaposlene na delovnem mestu skupinski habilitator. Vključevale so 
se predvsem v mentorstvo študentkam in pripravnici delovne terapije, izvajale pa so se tudi 
nekatere individualne in skupinske obravnave.  

Delovna terapija se izvajala 5 dni v tednu v dopoldanskem času in 4 dni v popoldanskem. 
Najmanj 2x na mesec so se izvajala vikend dežurstva. Obravnave so se izvajale tako v 
dislociranih enotah dnevnega, kot tudi v dislociranih enotah institucionalnega varstva. 
Vključeni so bili uporabniki na podlagi ocene delovne terapevtke, pa tudi tisti katere so 
predlagali sodelavci. Večina obravnav je potekala v dopoldanskem času, ko so bili uporabniki 
spočiti in pripravljeni na sodelovanje. Poleg obravnav sva se delovni terapevtki občasno 
vključevali tudi v spremstva uporabnikov k specialistom (predvsem k fiziatru za predpis 
invalidskega vozička ali predlog adaptacije le tega), zadolženi sva bili tudi za koordinacijo in 
vodenje naročil medicinsko tehničnih pripomočkov in ortopedskih čevljev. V okviru delovne 
terapije se je izvajalo tudi vodenje integrirane zaposlitve, ki je organizirana na štirih različnih 
lokacijah. 

Osnova dela delovnega terapevta v VDC Tončke Hočevar je socialni model obravnave, po 
katerem se je obravnavala večina obravnavanih uporabnikov. V letu 2017 je bilo v delovno 
terapevtske obravnave vključenih 173 uporabnikov, izvedenih je bilo 2.117 obravnav. Glede 
na potrebe uporabnikov je bilo veliko obravnav usmerjenih v trening kognitivnih sposobnosti 
tako skupinski kot tudi individualni, uporabnike se je izobraževalo na področju dela – tako z 
vidika varnosti pri delu kot tudi ergonomije ter prilagoditev delovnega okolja, izvajale so se 
namenske aktivnosti za vključevanje v okolje, tako ožje kot tudi širše, na podlagi potreb, želja 
in zdravstvenega stanja so se izvajale različne namenske terapevtske aktivnosti, kreativne 
aktivnosti, gospodinjske aktivnosti in ostale aktivnosti prostega časa. Intenzivno se je 
vključevalo tudi v skupino uporabnikov z avtizmom. Pri novo sprejetih uporabnikih so se 
izvajala različna namenska testiranja (FIM, OSA, COPM, KPSS, Barthel index,…), ki so bila 
namenjena spoznavanju uporabnikovih sposobnosti in želja ter tako pripomogla k lažjemu 
vključevanju v delo, dom ali okolje. Velikokrat je bil potreben tudi posvet s svojci oz. skrbniki 
in zaposlenimi z namenom izobraževanja – predvsem v zvezi z dnevnimi aktivnostmi, 
prilagoditvami okolja in uporabo različnih medicinsko tehničnih pripomočkov. Zaradi staranja 
in spremenjenega zdravstvenega stanja se je pokazala večja potreba po prilagoditvah, uporabi 
različnih pripomočkov za ohranjanje samostojnosti v vsakodnevnih aktivnostih ter aktivnostih 
za vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljšanje telesnih funkcij. Uporabniki so pogosteje izražali 
skrb in željo po ohranjanju in ponovnem vzpostavljanju samostojnosti v dnevnih opravilih 
(oblačenje, slačenje, premikanje – hoja, voziček, hodulja). 

Delovna terapija je zato intenzivno sodelovala tudi s fizioterapijo, saj  se je izkazalo, da je za 
dosego dobrih rezultatov obravnav na obeh strokovnih področjih sodelovanje nujno 
potrebno.  
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7 FIZIOTERAPIJA 

Fizioterapevtske storitve so se preko leta 2017 izvajale kontinuirano, dosledno in brez 
zapletov. Največji poudarek obravnav je bil na individualnem pristopu in v delu v manj 
številčnih  skupinah. Izkazuje se, da je to najprimernejši  in najučinkovitejši pristop za 
uporabnike. S tem je zagotovljena največja mera zasebnosti uporabnika in fizioterapevtska 
obravnava je usmerjena v posameznika. 

Storitve fizioterapije so se izvajale s pomočjo različnih fizikalnih terapij (elektroterapija, 
terapevtski ultrazvok, laser, biostimulacija,...), manualnih tehnik, kinezioterapije, 
sprostitvenih tehnik,... Bolečinska stanja (akutna/kronična) so bila obravnavana v sklopu 
zaporednih večdnevnih kombiniranih terapij. Limfne zastoje (otekline/edemi okončin) se je 
obravnavalo po posvetovanju in navodilih osebne zdravnice uporabnikov (celodnevno v.), 
izvajala se je mehanska presoterapija. Za primer  razjed zaradi pritiska ali slabe prekrvavitve 
udov se je za najuspešnejšo metoda izkazala biostimulacija. Sicer so bile na splošno obravnave 
prilagojene posamezniku oziroma po navodilih osebne zdravnice uporabnikov (domski 
uporabniki). 

Za uspešno obravnavo se je izkazalo tudi delo v parih oziroma v manjših skupinah. Preko 
različnih metode, tehnik in preko »igre« je bil dosežen želeni cilj obravnave ali je bil vsaj delno 
dosežen nivo želenega terapevtskega učinka. 

Slabše pokretne uporabnike, starostnike, invalide se je vzpodbujalo k redno vertikalizaciji, 
gibanju, hoji. Izvajale so se namenske aktivnosti za vzpostavljanje/ohranjanje telesnih zgradb 
in funkcij potrebnih za vzdrževanje drže, gibanje, razbremenitev, respiratorna fizioterapija – 
dihalne vaje. Vedno bolj se opaža, da želja, motiviranost in sposobnosti uporabnikov za 
sodelovanje za fizioterapevtsko obravnavo, upada. Za sodelovanje potrebujejo veliko 
vzpodbude oziroma nekatere težko oziroma se jih poredkoma ali celo ne more pridobiti za 
sodelovanje. 

V sodelovanju z delovno terapevtko so se pri težje pokretnih izvajale gibalno - korekcijske 
aktivnosti, pri akutnih poškodbah uporabnikov (padci, operativni posegi skeletnega sistema), 
skrbelo se je za varnost uporabnikov (medicinsko tehnični pripomočki, obutev), prilagajalo se 
je ožje in širše okolje posameznika, učenje transferjev. 

Posamezni uporabniki dislociranih enot, so le občasno koristili fizioterapevtske storitve. 
Predvsem se je reševalo akutne/kronične bolečine mišično – skeletnega sistema. 

Tedensko, so se v sklopu interesnih dejavnosti, izvajale skupinske gibalne aktivnosti s športno 
animacijskim programom. Uporabnike se je vzpodbujalo k promociji zdravja, v smislu pomena 
gibanja, zdravih prehranjevalnih navad, vzpodbujeni so bili k rednemu gibanju (telovadba) 
tako v času svojega dela v delavnicah kot tudi v njihovem prostem času. Vabljeni so bili 
uporabniki obeh programov (celodnevno v., dnevno v.). 

Na splošno se lahko zaključi, da ne moramo preko dejstva, da se uporabniki starajo in da je 
temu primeren manjši interes za sodelovanje za dane aktivnostih pri fizioterapiji (izjema ft. 
obravnava:  terapija po poškodbah, pri bolečinskih stanjih,...). Med vsemi, se kljub vsemu, 
najdejo  posamezniki, kateri se na povabilo za aktivnosti pozitivno odzovejo brez težav ali celo 
sami dajo pobudo za sodelovanje. 
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8 PROSTI ČAS 

Pevski zbor v kombinaciji z 
Orffovo skupino 

Vaje pred nastopi in po dogovoru enota Šiška 

Športni treningi torek od 14.00 – 15.30 in četrtek 
14.00 – 15.30 

telovadnica VDC, 
dvorišče, športna 
dvorana Trnovo 

Računalnik v 4. nadstropju na voljo 
uporabnikom ob spremljanju; 
računalniki po enotah 

Šiška, disloc. enote, 
dom ZJ 

Knjižnica za uporabnike sreda in četrtek od 11.00 – 13.00  
1xmesečno 

Šiška 
Vič, Moste 

Druženje z malimi živalmi Občasno enota Šiška 

Rojstni dnevi in sestanek – dom Vsak zadnji četrtek v mesecu  za uporabnike doma 

Sprehodništvo Občasno ob sobotah za skupino 
domskih uporabnikov od 
februarja dalje do počitnic, nato 
od septembra do zime 

 

Planinski krožek Občasno  (razen v zimskih 
mesecih) 

Za uporabnike doma 

Abonma Šentjakobsko gledališče Predstave od oktobra – ob torkih 
in sredah 1x mesečno 

Za uporabnike doma 

Skrb za grobove 1 x mesečno na Žalah in v Dravljah 
(up. Stanovanjske skupine 
Brajnikova in Vrhovci) 

vse leto 

Obisk mestne knjižnice Ljubljana Enkrat mesečno  BE Zelena jama, 
Enota Moste, enota 
Vič, stanovanjske 
skupine in dom Šiška 

Obiski Atlantisa in letnih bazenov Občasno Uporabniki doma 

Kolesarski krožek Ob ponedeljkih / pomladi, poleti, 
jeseni 

Uporabniki doma 

Obiski različnih kulturnih in 
zabavnih prireditev v Ljubljani in 
okolici 

Skozi vse leto Za uporabnike doma 

Lažji pohodi, izleti, obiskovanje 
maš 

Skozi vse leto Za uporabnike doma 

Pogovorna skupina Prva sreda v mesecu Za uporabnike doma 

Pustni in novoletni ples Februar, december Za uporabnike doma 
in dnevnega varstva 

Pikniki 2 x letno Za uporabnike doma 

Letovanja, zimovanje, 
počitnikovanje 

5 x letno Umag, Terme 
Radenci, Kolpa, Rogla, 
Kope, Olimje 

Ustvarjalno kreativne dejavnosti Skozi vse leto Za uporabnike doma 

Kuharsko – gospodinjske 
aktivnosti 

Skozi vse leto Vse enote DV 

Krožek Športna sreda Vsako sredo Enota Vič 

Krožek Svetovni dan mesečno Vse enote DV 
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Ustvarjalne aktivnosti tedensko Vse enote DV 

Računalništvo dnevno Vse enote DV 

Zeliščarski krožek Tedensko Enota Bežigrad 

Pevski zbor – glasbena skupina Tedensko Enota Bežigrad, 
Moste, Šiška 

Učenje socialnih veščin - Trening 
asertivnosti 

Tedensko Enota Bežigrad 

Knjiga mene briga – lahko branje tedensko Enota Bežigrad 

Plesni krožek tedensko Enota Bežigrad 

 

Športne priprave in kondicijski treningi 

Treningi so v letu 2017 potekali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih, tekem Specialne 
olimpiade Slovenije, pa se nismo udeleževali. 

Ekipa VDC Tončke Hočevar je letos prvič sodelovala na Ljubljanskem maratonu. Na Fun teku 
se je pomerilo osem uporabnikov s trenerji. Tekači so bili zelo uspešni in si s tem pridobili tudi 
donacijo. 

 

Sodelovanje na kulturnih dogodkih  

 nastop gledališke skupine Teat'r delavnica z lutkovno predstavo Repa velikanka v 
Centru Sonček - februar  

 Srečanje Orffovih skupin v Žalcu -  nastop skupine Harmonija srca – april  

 Igraj se z mano – glasbena skupina Harmonija srca - maj 

 Igraj se z mano –  lutkovna predstava Repa velikanka z gledališko skupino Teat'r 
delavnica – maj 

 Igraj se z mano – predstavitev izdelave ročno izdelanega papirja 

 Oživimo  Vodnikovo- impro nastop 
 

9 SVETOVALNA SLUŽBA 

V svetovalni službi sta socialna delavka in psihologinja. Do meseca aprila je bila del delovnega 
časa v pomoč pripravnica, socialna delavka, ki se je pripravljala na samostojno delo. 

V letu 2017 se je nadaljevalo povečano delo z odpusti, sprejemi in premestitvami. Največ 
odpustov iz dnevnega varstva smo naredili zaradi smrti uporabnikov, dva  odpusta sta bila 
izvedena zaradi premestitve uporabnika v drug VDC, en uporabnik se je vključil nazaj v šolo, 
en uporabnik je bil zaradi bolezni nameščen v negovalno bolnico. Ostali odpusti so bili narejeni 
zaradi vključitve uporabnikov v 24 urno zavodsko varstvo. V institucionalnem varstvu je bil en 
odpust narejen zaradi premestitve v drug VDC, ostali odpusti so bili narejeni zaradi smrti 
uporabnikov. V dnevnem varstvu smo zaradi velikega števila odpustov izčrpali listo čakajočih 
za sprejem, na njej so ostali le kandidati, ki še niso pripravljeni na vključitev ali potrebujejo 
istočasno vključitev tako v dnevno kot v institucionalno varstvo. Prosta mesta v dnevnem 
varstvu so tako ostala nezapolnjena. Za vključitev v institucionalno varstvo se je zopet 
podaljšala že dolga lista čakajočih za sprejem. Nekaj kandidatov izpolnjuje pogoje za 
prednostni sprejem. Vsi sprejemi, ki so bili izvedeni v letu 2017 so bili na listi čakajočih 
označeni kot prednostni.  

Prejeli smo večje število vlog za vključitev v institucionalno varstvo. Večino vlog, ki so prispele, 
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so vložili uporabniki, ki so pri nas že vključeni v dnevno varstvo.  

Kot je razvidno je bilo na področju sprejemov, odpustov in premestitev opravljenega veliko 
dela, več kot v prejšnjih letih, ker smo poskušati najti čim boljše rešitve za posameznika in 
pomagati družinam v stiski.  

Še vedno je bila v ospredju problematika staranja staršev uporabnikov. Starši želijo za svoje 
otroke poskrbeti dokler le to zmorejo. Ker včasih ne zmorejo več vseh aktivnosti v skrbi za 
otroka ali zase, se je povečala potreba po pomoči na domu. Svetovalna služba je pri reševanju 
problemov in nudenju pomoči sodelovala s Centri za socialno delo in Zavodom za oskrbo na 
domu. Starše, ki nujno potrebujejo vključitev za svojega otroka smo napotili tudi na pristojni 
center za socialno delo, da zaprosijo za priporočilo za prednostni sprejem. Ker so naše 
kapacitete v institucionalnem varstvu ves čas zapolnjene, je bilo potrebno iskati alternativne 
možnosti pomoči, tudi premestitve v druge VDC.   

V preteklem letu je bilo intenzivno sodelovanje s strokovnimi delavci pristojnih centrov za 
socialno delo tudi za druge oblike pomoči uporabnikom in njihovim svojcem. Svojcem smo 
pomagali pri reševanju najrazličnejših in kompleksnih problemih uporabnikov, pri 
premoščanju težkih socialnih razmer, pri iskanju pomoči na domu in drugih. Za uporabnike 
institucionalnega varstva smo opravljali tudi skrbniške naloge in nudili pomoč  uporabnikom 
pri urejanju upravnih zadev, transferjev, finančnih zadev in drugih zadev v skrbi za uporabnika 
in v pomoči za večjo samostojnost. 

Psihologinja je delala z uporabniki individualno in skupinsko. V domu v Šiški je mesečno vodila 
pogovorno skupino z uporabniki. S pogovorno skupino je pričela tudi v enoti dnevnega varstva 
Bežigrad, kjer so uporabniki izkazali velik interes za skupinsko debato in druženje ob temah, ki 
jih zanimajo.  Veliko časa je namenila individualni obravnavi uporabnikov, ki so sami želeli 
pomoč ali so jih po pomoč napotili zaposleni. Takšna pomoč je bila omogočena uporabnikom 
doma in uporabnikom dnevnega varstva na Viču in v Šiški. Pomoč in svetovanje je nudila tudi 
svojcem, ki so se obrnili nanjo. 

POROČILO KOMISIJE ZA SPREJEME, ODPUSTE IN PREMESTITVE 

Komisija se je v letu 2017 sestala na 27 rednih sejah in 2 izrednih sejah. Bilo je opravljenih 7 
korespondenčnih sej.  

SKLEP 
vodenje, varstvo ter 

zaposlitev pod posebnimi 
pogoji 

institucionalno varstvo 

sprejem  9 7 

vključitev na seznam 
čakajočih  

6 13 

začasni sprejem  Popoldansko varstvo – 8 3 

vloga zavrnjena  2 2 

odpust 14 7 

premestitev 9 16 

Kršitve: Komisija je obravnavala 15 kršitev Pravilnika o hišnem redu. Največkrat je obravnavala 
grob in žaljiv odnos do sostanovalcev ter nasilno obnašanje in medsebojno fizično 
obračunavanje. Sledi grob in žaljiv odnos do zaposlenih. Nekatere kršitev so vsebovale 
istočasno žaljiv odnos do sostanovalcev in do zaposlenih. Strokovni delavec je vedno ob kršitvi 
opravil pogovor z uporabniki in zaposlenimi, ki so bili udeleženi v dogodku. Narejeni so bili tudi 
potrebni ukrepi. O dogodku in kršitvi so bili seznanjeni istočasno tudi zakoniti zastopniki. 
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Komisija je največkrat izdala sklep o kršitvi ali izrekla ustni opomin ter potrdila že izrečene 
ukrepe.  V nekaj primerih je komisija kot ukrep predlagala sklic internega tima ali tima z 
zakonitimi zastopniki, z namenom širše obravnave uporabnika. Opravljene so bili prilagoditve 
okolja in premestitve.  

 
10 RAČUNOVODSTVO 

Delo v računovodstvu je vezano na zakonske roke za oddajo dokumentov, zato  je potrebno 
ažurno spremljanje zakonov, aktov, uredb,… 

Poročilo o stanju zadolženosti za leto 2017 ( E-dolg ) se je preko spletnega portala Ministrstva 
za finance oddalo v mesecu januarju. Glede na zakonske določbe se je v mesecu februarju 
pripravil okvirni finančni in kadrovski načrt ter plan dela. V januarju so se izvedla inventurna 
usklajevanja. 

Na MF ter na MDDSZ se je  v mesecu februarju poslalo v uskladitev stanje sredstev v 
upravljanju. Oddala so se letna poročila na AJPES do 28.2.2017 ter na MDDSZ  računovodsko 
poročilo, poslovno poročilo, poročilo o delu ter ustrezne tabele.  

Nadgradila in kasneje vzpostavila se je baza podatkov pri evidentiranju delovnega časa ter 
uvajanje zaposlenih k pravilnem evidentiranju (program Špica). Za vse zaposlene se je uvedlo 
spletno odobravanje sprememb pri evidenci delovnega časa zaposlenih (Špica). Vsi zaposleni 
so dobili svoje elektronske naslove. Od meseca junija do decembra se je uvajalo zaposlene pri 
modulu za osebni spletni dostop do evidence prisotnosti. 

Davek od dohodka pravnih oseb se je oddal pravočasno do konca marca 2017. V mesecu aprilu 
se je  oddalo premoženjsko bilanco na MF v zakonitem roku. Konec aprila so se podatki o 
plačanih prispevkih zaposlenih za preteklo leto oddali na ZPIZ ter podatke poslali tudi 
zaposlenim (obrazec M4).  

V letu 2017 se je izpopolnil program blagajne in program potnih nalogov pri podjetju Vasco. 

V letu 2017  smo se vključili v projekt prostovoljski program EVS v okviru programa Erazmus 
plus, ki se financira iz programa evropske skupnosti. V računovodstvu  je bilo potrebno vključiti 
zaposlene (izobraževanje) in vzpostaviti analitično evidenco prihodkov in odhodkov. 

V mesecu maju se je glede na ponudbe o izvedbi notranje revizije poslovanja izbralo 
najugodnejšega ponudnika in sicer podjetje Romana Dečko Grmek s. p., ki je izvedla revizijo v 
mesecu novembru. V skladu z navedeno pogodbo je revidirala področja, ki so bila navedena v 
terminskem načrtu 2016-2018 in sicer: - kadrovsko področje (plače in drugi stroški dela), - 
prihodki (glede na pogodbe in najemnine prostorov), - varovanje osebnih podatkov, - letno 
poročilo (zaključni račun). 

V mesecu maju se je pripravil finančni in kadrovski načrt za tekoče leto ter predlog porabe 
sredstev poslovnega izida iz preteklih let. 

Glede na 65. člen zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije  je bilo potrebno do 
15.8.2017 posredovati polletno poročilo na pristojno ministrstvo skupaj s sklepom sveta 
zavoda. 

V mesecu oktobru je bilo potrebno oddati tudi rebalans finančnega in kadrovskega načrta za 
tekoče leto.  

Ob koncu leta smo oddali povzetek izplačanih nagrad za uporabnike, podatke o vzdrževanih 
članih med letom za zaposlene ter zaposlenim posredovali povzetek izplačanih plač.  
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V letu 2016 smo pristopili k projektu za izvedbo razširjenega energetskega pregleda za objekt 
Vodnikova cesta 56, za kar se vodi energetsko knjigovodstvo za zadnja tri leta. Ta projekt je 
zaključen predvidoma v letu 2017. 

Na vsake tri mesece smo izdelali tudi bilanco oziroma pregled prihodkov in odhodkov  tako, 
da se je  lahko tekoče spremljalo denarni tok in tekočo porabo glede na pogodbo in anekse o 
financiranju dnevnega varstva, institucionalnega varstva ter glede na pogodbo o zdravstvenih 
storitvah. 

Konec leta smo ukinili oddajanje mesečne evidence prisotnosti zaposlenih. Prisotnost se bo v 
prihodnje obračunala na podlagi evidence iz registratorske ure. 

Zaposlene v računovodstvu aktivno sodelujejo v sekciji računovodij, ki deluje v okviru 
skupnosti VDC.  

 
11 ZAPOSLENI 

 

  

ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2017

T.S. NAZIV DELOVNEGA MESTA ŠT.DEL.

DNEVNO 

VAR.Z ZAP.

INSTITUT. 

VARSTVO ZDR. PRIPR. JAVNA DELA

ČISTILKA 5,5 3 2,5

TELEFONIST-RECEPTOR 0,5 0,5

PERICA II 2 2

STREŽNICA II (1) 3 0,75 2,25

ADMINISTRATOR 2 2

GOSPODINJA-OSKRB. 8 8

SOCIALNA OSKRBOVALKA 2 2 1

VZDRŽEVALEC IV 3,5 1 2,5

VOZNIK OSEB S POS.POTR.  2 x 4 ure 1

DEL.INŠTR.II 1+ 1 x 4 ure 1,5

VARUHINJA II 5 1 4 3

DEL.INŠTR.I 17 + 2 x 4 ure 18

VARUH I 6+1x 4 ure 6,5

VARUH.SPEC.ZNANJA 15 4 8 3

SRED.MEDIC.SESTRA 5 5

FINAN.RAČ.DEL. 2 1,5 0,5

POSLOVNI SEKRETAR 1 1

VIŠ.STR.SOD.V SPL.SL. 1 1

VODJA V 1 1

DELOVNI TERAPEVT 1+2x  4 ure 2 1

VODJA III 1 1

FIZIOTERAPEVTKA 1 1

SKUPINSKI HABILITATOR 13 + 2 x 4 ure 11 2 1

SOCIALNA DELAVKA 1,5 1 0,5

PSIHOLOGINJA 0,5 0,5

TEHNOLOG 2 2

VODJA II 2 1 1

DIREKTORICA 1 1

SKUPAJ 113,5 57,75 37,75 13 4 1

VII/2

II

IV

V

VI

VII/1
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RAZPISI IN NOVE ZAPOSLITVE V LETU 2016 

RAZPISI - naziv delovnega mesta trajanje zaposlitve 

delovni inštruktor I določen čas 

srednja medicinska sestra I nedoločen čas 

varuh s specialnimi znanji določen čas 

perica likarica določen čas 

varuh s specialnimi znanji določen čas 

varuh I določen čas 

bolničar negovalec - pripravnik določen čas 

varuh s specialnimi znanji določen čas 

perica likarica določen čas 

bolničar negovalec - pripravnik določen čas 

varuh s specialnimi znanji določen čas 

bolničar negovalec - pripravnik določen čas 

varuh s specialnimi znanji določen čas 

srednja medicinska sestra I določen čas 

socialna oskrbovalka II nedoločen čas 

medicinska sestra – vodja tima določen čas 

vodja zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe – vodja III nedoločen čas 

poslovni sekretar VII/1 določen čas 

višji strokovni sodelavec v splošnih službah VI nedoločen čas 

delovni terapevt - pripravnik določen čas 

telefonist - receptor določen čas 

čistilka II določen čas 

gospodinja oskrbovalka določen čas 

srednja medicinska sestra I določen čas 

delovni terapevt - pripravnik določen čas 

direktor/direktorica določen čas 

 

PREKINITVE DELOVNEGA RAZMERJA V LETU 2017 

vzrok datum prenehanja 

sporazumna odpoved 31. januar 2017 

sporazumna odpoved 19. februar 2017 

določen čas, pripravništvo 31. marec 2017 

določen čas 1. april 2017 

določen čas 18. junij 2017 

sporazumna odpoved 30. junij 2017 

izredna odpoved 14. julij 2017 

sporazumna odpoved 30. september 2017 

določen čas 31. december 2017 

določen čas, pripravništvo 31. december 2017 

 

Boleznine v letu 2017 so v primerjavi z lanskim letom povečale za 1%. in znašajo 9.5% Še vedno 
nam povprečno odsotnost višajo dolgotrajne bolniške odsotnosti zaposlenih. 
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12 REALIZACIJA IZOBRAŽEVANJ 

Zaposleni so se udeležili naslednjih izobraževanj: 
naslov izobraževanja izvajalec 

Motnje požiranja pri odraslih in zapleti URI Soča 

Urinska inkontinenca, nove metode zdravljenja in 
predstavitev najnovejših raziskav 

Iskra Medica 

S komunikacijsko odličnostjo »Zgradimo medsebojne službe 
in  zasebne mostove« 

SVDCS 

Zapisovanje v socialnem delu SVDCS 

Terapija s pomočjo konja CUDV Draga 

Ureditev plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem 
sektorju 

Nebra 

Obravnava psihiatričnih motenj v institucionalnem varstvu Združenje – Akademija za socialne vede 

Stiki z mediji in javno nastopanje na področju socialnega 
varstva 

Socialna zbornica Slovenije 

Oblikovanje vitraža v tiffany tehniki JSKD 

Sistem plač v javnem sektorju Upravna akademija 

XXV. izobraževalni dnevi DSRP Slovenije – aktualne vsebine s 
področja specialne in rehabilitacijske pedagogike 

DSRP Slovenije 

Izobraževanje ECC CUDV Draga 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi Skupnost VDC - jev 

Usposabljanje za mentorje dijakom na praktičnem 
usposabljanju z delom 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

Temeljni postopki oživljanja in prva pomoč za laike ZD Ljubljana – SIM center 

  

Izobraževanje za moderatorje e-qalin FIRIS 

Priprave na preizkus strokovne usposobljenosti iz ravnanja z 
arhivskim in dokumentarnim gradivom 

Zgodovinski arhiv Ljubljana 

Trendi na področju družbene odgovornosti – z osrednjo 
temo Družbena odgovornost in izzivi digitalizacije 

 

Preprečevanje in obvladovanje agresivnega vedenja v 
institucionalnem varstvu 

Socialna zbornica Slovenije 

9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z 
naslovom: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in 
razvoja novih poklicnih vlog 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 

Od besed do življenja v skupnosti SOUS 

Odpravimo konflikte na delovnem mestu - delavnica 
MDDSZ, Inšpektorat RS za delo 
 

Osnovni tečaj plavanja po konceptu Halliwick RN Terapija d.o.o. 

Varnost in zdravje pri delu MDDSZ 

Razvoj kakovosti dela z uporabniki storitev VDC Skupnost VDC Tončke Hočevar - jev 

Srečanje mentorjev EVS prostovoljcev MOVIT 

Predstavitev in delavnica: Vzpostavitev in razvoj kratkih 
dobavnih verig in lokalnih trgov ter Derzifikacija dejavnosti 
na kmetiji  

Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in 
prehrano, Direktorat za kmetijstvo 

Za demenci prijazno družbo – 9. konferenca o demenci Alzheimer Slovenija 

Senzomotorna integracija, stimulacija in snoezelen pri 
osebah z okvaro centralnega živčnega sistema 

URI Soča 

Znanstvena in strokovna konferenca »Zdravje delovno 
aktivne populacije« 

Univerza na Primorskem - Fakulteta za vede 
o zdravju 

Usposabljanje koordinatorjev EVS MOVIT 

Izobraževanje za mentorje, ki sodelujejo pri izvedbi 
praktičnega usposabljanja študentov  

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 

Izobraževalni seminar sindikalnih zaupnikov SZSVS 

Supervizijski seminar za moderatorje E-qalin FIRIS 

Varstvo osebnih podatkov Skupnost VDC Slovenije 

Uspešna projektna prijava – kako jo pripraviti? Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 
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nevladnih organizacij 

Usposabljanje za delavce elektro stroke in elektrotehnično 
poučene delavce 

Zavod za varstvo pri delu 

PODIUM program CUDV Draga 

18. simpozij Dimenzije dostojanstva Zbornica - Zveza 

7. mednarodna znanstvena konferenca Celostna obravnava 
pacienta 

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 

Starostnik 2017 Edumedic 

E-qalin konferenca FIRIS 

Posvet o predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi  
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s 
posebnimi potrebami v RS 

XXIII. dnevi socialne zbornice Slovenije Socialna zbornica 

11. slovenski kongres prostovoljstva  Slovenska filantropija 

 

INTERNA IZOBRAŽEVANJA V LETU 2017 

naslov izobraževanja izvajalec 

Demenca Damijan Perne, dr. med., spec. psih. 

Varno hranjenje, postopki in pripomočki URI - Soča 

Temeljni postopki oživljanja – Prva pomoč za zaposlene Simulacijski center Zdravstveni dom 
Ljubljana 

Tanka črta odgovornosti g. Jani Prgić 

»Delimo izkušnje« Ga. Tončka Tratar 

Jasno in glasno o spolnosti Ga. Vojka Lipušček Polc 

 

13 LETNI RAZGOVORI 

Dnevno varstvo 
Tudi v letu 2017 so bili opravljeni letni razgovori z vsemi zaposlenimi. Potekali so v sproščenem 
vzdušju in bili usmerjeni v motivacijo zaposlenih za kakovostno strokovno delo in osebnostno 
rast. V letnih razgovorih smo  načrtovali prihodnje delo ter se pogovorili o razlogih, da 
nekaterih aktivnosti nismo realizirali. Sodelavci so pokazali odgovoren odnos do ustvarjanja 
dobrih pogojev za delo ter izrazili visoko pomembnost počutju uporabnikov in kakovostnim 
medsebojnim odnosom. 

Vsi zaposleni izražajo pozitivno naravnanost ter naklonjenost internim in eksternim 
izobraževanjem. 

Institucionalno varstvo 
Kot vsako leto, so bili tudi konec leta 2017 in v začetku leta 2018 pri vodji institucionalnega 
varstva opravljeni vsi letni razgovori z gospodinjci, strokovnimi delavkami institucionalnega 
varstva in tudi z vsemi zaposlenimi v službi oskrbe (vzdrževanje, pranje, čiščenje).  

Letni razgovori so potekali v duhu motiviranja za izvedbo kakovostnih storitev. Večina 
zaposlenih je izrazila splošno zadovoljstvo na svojem delovnem mestu. Nekateri si želijo 
znotraj zavoda in obstoječih možnosti tudi napredovati na druga delovna mesta. Znotraj 
posameznih delovnih skupin je čutiti pozitivno naravnanost in pripadnost zavodu, ki bo v letu 
2018 praznoval 50 let.   

Letni razgovor se jim zdi pomemben ker od nadrejenega pridobijo dodatne informacije 
povezane z njihovim delom, prav tako pa lahko nadrejenemu predstavijo lastna stališča in 
predloge za spremembe ter izboljšave. 

Služba zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe 
Kot vsako leto, so bili tudi začetek leta 2017 in leta 2017 pri vodji službe zdravstvene nege in 
zdravstvene oskrbe opravljeni vsi letni razgovori z zaposlenimi v službi. 
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Letni razgovori so potekali v smislu kariernega načrtovanja in motiviranja zaposlenih za 
izvajanje kakovostne storitve. 

Vodstvo in uprava 
Na letnih razgovorih je večina sodelavcev izrazila splošno zadovoljstvo na delovnem mestu, 
zadovoljni so s pogoji dela in odnosi, želijo pa si več izobraževanj in nagrajevanja vestnih 
delavcev. Prav tako opažajo nepovezanost kolektiva. 

Supervizija  

Pomen nenehnega učenja in spodbujanja razvoja potencialov vsakega posameznika postaja 
vedno večji. Velik je pomen vseživljenjskega izobraževanja in učenja posameznika v razvoju 
svoje poklicne kompetence, saj smo pogosto postavljeni pred nove zahteve in izzive in eden 
od odgovorov, poleg rednega strokovnega in internega izobraževanja, je tudi supervizija, ki je 
pomembno orodje za profesionalno in osebnostno rast, predvsem v poklicih skrbi za druge. 

V letu 2017 sta bili aktivni dve skupini pod vodstvo supervizorja Miha Rotarja. 

 strokovne delavke 

 zaposleni v enoti Moste 

V institucionalnem varstvu se supervizija kontinuirano izvaja za gospodinjce in strokovni 
delavki. Skupino vodi supervizorka gospa Zorica Škorc. Skupina se je letu 2017 sestala 10 krat. 
Skupino je obiskovalo 5 delavcev. Supervizija je vsekakor pomemben instrument s pomočjo 
katerega sodelavci lahko pogledajo na svoje profesionalne dileme še z druge strani in ob 
pomoči zunanjega strokovnjaka najdejo sebi sprejemljivo rešitev. 

 

14 LETNO POROČILO NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

V okviru nalog za področje požarne varnosti in varstva pri delu, smo v letu 2017 opravljali 
naslednje aktivnosti: 

 organizacija in naročanje za usposabljanja iz varstva pri delu in požarne 
varnosti, 

 organizacija nakupa varovalne opreme za uporabnike, 

 organizacija nakupa osebne varovalne opreme za zaposlene, 

 naročanje rednih pregledov in servisov delovnih strojev s strani pooblaščenega 
podjetja, 

 naročanje rednih pregledov gasilnih aparatov, 

 sodelovanje s pooblaščenim podjetjem ZVD d.o.o., 

 druge aktivnosti za zagotavljanje varnega delovnega okolja v skladu z 
zapisnikom pooblaščenega strokovnega sodelavca. 
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Pogodbeni izvajalec, ki v zavodu opravlja naloge iz Varstva pri delu in požarne varnosti je ZVD 
d.o.o.. V sodelovanju z njimi smo v letu 2017 izvedli naslednje aktivnosti: 

 Izvajala so se periodična izobraževanja glede na periodiko delovnega mesta iz varstva 
pri delu in požarne varnosti za zaposlene, novo zaposlene, pripravnike in dela v splošno 
korist (DKD). 

 Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje in evakuacijo + vaja evakuacije. 

 Usposabljanje zaposlenih, vzdrževalcev elektro stroke – nevarnosti el. toka, el. udara, 
zaščitni ukrepi. 

 Odpravile so se pomanjkljivosti iz poročila o električnih meritvah za enoto Šiška. 

 Pregled ionizacijskih javljalnikov požara, odvoz, uničenje in oddaja oz. prevzem 
radioaktivnih odpadkov v skladiščenje (ARAO). 

 Dobava in montaža požarnega varovanja za enoto Šiška – prevzemni zapisnik (A KODA). 

 Izvedla so se vzdrževalna in servisna dela na hidrantnem omrežju in gasilnih aparatih 
po vseh enotah. 

 V mesecu marcu smo sprejeli Pravilnik o osebi varovalni opremi (Uradni list RS, 
št.89/99, 39/05, in 43/11 – ZVZD-1), ki določa pravice in dolžnosti nošenja OVO, roke 
trajanja in preizkušanja, vzdrževanje, kakovost in način uporabe. 

 Na področju zaščitne delovne obleke in obutve smo triindvajsetim uporabnikom kupili 
novo zaščitno delovno obutev oz. obleko. 

 Na področju osebne varovalne opreme smo zaposlenim v dnevnem varstvu enota 
Šiška, čistilkam, pericam, gospodinjcem, delovni terapiji in fizioterapiji kupili novo 
delovno obleko. 39 zaposlenih pa je prejelo novo zaščitno delovno obutev. 

 Vsi zaposleni so prejeli jopice s kapuco (MIKA PLUS) - 50 let delovanja zavoda. 

 Opravljenih je bilo 32 zdravniških pregledov za zaposlene 

 Obravnavali smo dve nezgodi pri delu, opravljena analiza dogodka in priporočeni 
ukrepi. 

 Meseca avgusta je pooblaščeno podjetje za varstvo pri delu in varstvo pred požarom 
ZVD d.o.o. opravilo notranji pregled vseh enot. Pregled je opravil mag. Ivan Valentinčič 
ob prisotnosti pooblaščene s strani VDC Tončke Hočevar za opravljanje strokovnih 
nalog iz varstva in zdravja pri delu Karmen Marinčič. Večjih pomanjkljivosti ni opazil, 
tako da so pogoji dela za uporabnike in zaposlene ustrezni. 

 Vsi zaposleni so se udeležili izobraževanja »Temeljni postopki oživljanja« , prva pomoč 
za zaposlene. 

 Popravek revizije izjave o varnosti z oceno tveganja »izj. vzd. 098/02« (ZVD d.o.o.) 

 Izvajale so se tudi druge aktivnosti za zagotavljanje varnega delovnega okolja v skladu 
z zapisnikom pooblaščenega strokovnega sodelavca. 

Zdravnica medicine dela, prometa in športa, s katero imamo sklenjeno pogodbo za 
preventivne, redne in obdobne zdravniške preglede za leto 2017 ni podala poročila. 
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15 DRUGE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI V IN IZVEN ZAVODA 

16 IMENOVANJA PROJEKTNIH SKUPIN IN KOMISIJ V LETU 2017 

1 PS za pripravo sprememb v programih dnevnega varstva, Maja Rozman 

2 PS za pripravo dneva VDC Tončke Hočevar, Mateja Klančar Golob 

3 PS za pripravo tedna VDC Tončke Hočevar, Petra Kušar Stojakovič 

4 PS za oblikovanje in pripravo celostne podobe  in oblikovanje spletnih strani v VDC Tončke Hočevar, 
Mateja Rudolf 

5 PS za dopolnitev obrazca za spremljanje poskusnega dela novo zaposlenih delavcev, Maja Štante Vouk 

6 PS za komunikacijo z javnostmi, Mateja Rudolf 

7 PS za pripravo projekta »botrstvo«, Mojca Kastrin 

8 PS za pripravo dokumentov v lahkem branju, Nina Petrena 

9 Promocija zdravja na delovnem mestu, Mateja Klančar Golob 

10 Komisija za prehrano, Slavko Bolčević 

11 Komisija za sprejeme, odpuste in premestitve, Petra Bizjak 

12 Inventurna komisija, Darja Pajk 

13 Družini prijazno podjetje, DPP, Darja Pajk 

14 PS za pripravo programa aktivnega staranja za uporabnike, Darja Pajk 

15 PS za pripravo programa za uporabnike z nižjimi kognitivnimi sposobnostmi in motoričnimi težavami, 
Irena Ceglar 

16 PS za pripravo programa, kjer vsaka enota DV samostojno poskrbi za prevoze uporabnikov (»ena enota, 
en kombi«), Maja Rozman 

17 PS za ureditev vrta oz. gibalnega vrta, tj. ograja živa meja, zasaditev, razsvetljava, Nadja Gantar 

18 PS za pripravo programa zdravega življenjskega sloga za uporabnike v VDC Tončke Hočevar, Nina 
Fortuna Rožnik 

19 PS za pripravo lastnega programa, Mateja Rudolf 

20 PS za ureditev fotoarhiva, Marjana Kovačec 

21 PS za organizacijo letovanj in zimovanj, Petra Bizjak 

 
NOVO IMENOVANE PROJEKTNE SKUPINE IN KOMISIJE V LETU 2017 

1 Komisija za obravnavo predlogov za odpis osnovnih sredstev 

2 Delovna skupina za pripravo predlogov za spremembe Pravilnika o varnosti uporabnikov 

3 PS za inovacije 

4 Komisija za rekategorizacijo uporabnikov 

5 Komisija za presojo o ukrepu omejevanja gibanja uporabnikov v 1. nadstropju 

6 PS za pripravo dokumentov za energetsko obnovo objekta 

7 PS za pripravo navodil pri vključevanju dijakov, študentov, oseb, ki v zavodu opravljajo družbeno 
koristno delo in prostovoljcev v delovni proces 

8 PS za pripravo predstavitvene brošure 

9 PS za organizacijo Tončkinih iger brez meja 

10 PS za pripravo Tončkinih dni 

11 PS za pripravo 50 – letnice VDC Tončke Hočevar  

12 PS za pripravo brošure o specifikah in pristopih dela z uporabniki 

13 PS za pripravo smernic za delo z dijaki, študenti in prostovoljci 

14 PS za pripravo športnih iger zaposlenih v SVDCS 

Delo v projektnih skupinah se je izkazalo kot uspešno, previdnost je potrebna v tem, da v njej 
sodelujejo res tisti zaposleni, ki so motivirani za delo, kompetentni in odgovorni. 

 
DAN VDC 
V mesecu maju smo uspešno izvedli Dan VDC v Koloseju Ljubljana. Zaposleni so pripravili 
program s podelitvijo jubilejnih priznanj in daril uporabnikom. Simbolično darilo so prejeli tudi 
zaposleni  za dolgoletno sodelovanje.  

Program sta povezovala Uroš Steklasa in Miha Skušek. Nastopali so uporabniki iz vseh enot 
dnevnega varstva. Povabilu na nastop sta se odzvala tudi Marko Vozelj in Vili Resnik, ki sta 
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poskrbela , da je bilo vzdušje v dvorani odlično. 

Program se je zaključil s plesom in darilci za vsakega udeleženca. 

PROJEKT TEDEN ODPRTIH VRAT 
Tončkini dnevi so potekali od 17. do 19.10.2017. V torek smo povabili na piknik uporabnike in 
njihove svojce. Uspešna je bila stojnica »Še kiklco prodala bom«. Za svojce je bilo izvedeno 
predavanje z naslovom »Jasno in glasno o spolnosti uporabnikov« in sestanek z direktorico. 
Odziv s strani udeležencev je bil zelo dober. Sredo smo pričeli s Slovenskim zajtrkom 
namenjenim uporabnikom in njihovim svojcem ter zaposlenim. Sledili so vodeni ogledi 
programov varstveno delovnega centra v Šiški in po vseh dislociranih enotah, za obiskovalce 
so bile izvedene tudi tematske delavnice. Odziv obiskovalcev je bil dober, posebej v enoti Šiška 
in Bežigrad. Zaključili smo s prijetnim druženjem na kostanjevem pikniku. V četrtek dopoldan 
je potekal skupni kolegij uporabnikov VDC Tončke Hočevar in VDC Kranj. Sledili sta predavanji 
za zaposlene in kasneje za uporabnike na temo »Jasno in glasno o spolnosti uporabnikov«. 
Tončkine dneve smo zaključili z dnevom družbene odgovornosti, ko je skupina prostovoljcev 
iz podjetja KPMG odpeljala skupino uporabnikov v živalski vrt. Skupaj so preživeli prijetno 
dopoldne. 

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA 
Za izdelavo logotipa smo k sodelovanju povabili oblikovalko, ga. Mašo O. Popovič, ki je na 
osnovi naših iztočnic pripravila nekaj predlogov, iz katerih smo izbrali sedanji logotip. S strani 
sodelavke je prav tako prišel en predlog za logotip, zato smo k sodelovanju  povabili zaposlene, 
ki so lahko izrazili mnenje glede obeh predlogov. Ker so bila mnenja deljena, smo z dokončno 
izbiro logotipa počakali ter po preudarnem  premisleku nato izbrali s strani oblikovalke 
oblikovan logotip in ga povezali z slikanim motivom uporabnika (kolesarka) ter blagovno 
znamko Tončka. Z novo podobo so bili  oblikovani tudi ostali elementi CGP: obešanke in 
nalepke za izdelke, glave dopisov, vizitke, zloženke, spletna stran in FB profil, zastava in 
predstavitveni pano. 

CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 
Osnovni certifikata DPP, ki ga je Zavod pridobil pomeni izvedbo ukrepov, ki koristijo tako 
delavcem kot Zavodu. V letu 2017 smo izvedli vse ukrepe glede na plan implementacije 
izbranih ukrepov. Projektna skupina je imela dve srečanji, več je potekalo internih srečanj med 
sodelavci, ki so zadolženi za izvedo posameznega ukrepa. V projektni skupini je zaradi odhoda 
3 sodelavcev prišlo tudi do menjave članov. Izdan Pravilnik o izvajanju ukrepov DPP, ter 
brošura ukrepov DPP sta dostopna vsem sodelavcem. Projekt se je predstavil na vseh 
pomembnejših srečanjih v Zavodu. V okviru DPP se udeležujemo tudi izobraževanj, ki jih 
organizira inštitut Ekvilib, na vsem dostopen elektronski naslov pa se posredujejo  tudi ostale 
informacije, ki jih dobimo od drugod in so aktualne za družine. Sodelavci projektne skupine 
smo bili dejavno vključeni v izpeljavo ukrepov, pri nekaterih so se priključili tudi ostali. Vsi člani 
skupine delujemo pozitivno v smislu koriščenja ukrepov ter se povezujemo tudi z ostalimi PS, 
ki delujejo v korist zaposlenih. Podrobno poročilo o izvedbi ukrepov je bilo poslano na inštitut 
Ekvilib. 

PROGRAM ERAZMUS+: MLADI V AKCIJI – EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA 
V februarju 2017 smo na prvem prijavnem roku oddali prijavo projekta EVS – evropske 
prostovoljne službe. Pisanje projekta je vzelo kar veliko časa, saj je bilo potrebno v projektu 
podrobno predstaviti našo in pošiljajočo organizacijo, opisat projekt in njegove cilje, opisat 
udeležence ter učne izide in učinke. V projektu smo morali že natančno načrtovati pripravo 
organizacije na izvedbo projekta, kako bomo spremljali udeležence in zagotovili dobro učno 
izkušnjo, katere bodo glavne aktivnosti projekta ter kakšne učinke pričakujemo na udeležence, 
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na organizacijo in na lokalno skupnost. V projektu smo prijavili dva prostovoljca iz Španije, 
katera smo predhodno izbrali na podlagi prejetega motivacijskega pisma in življenjepisa.  

Projekt je bil sprejet s stani nacionalne agencije Movit, dodeljena nam je bila dotacija za 
gostitev dveh EVS prostovoljcev, za obdobje 10 mesecev, od začetka septembra 2017 do konca 
junija 2018. Ko smo prejeli sklep o izboru smo začeli pripravljati vse potrebno na prihod 
prostovoljcev. Prostovoljca sta prispela v Ljubljano v prvem tednu septembra. Takoj sta se 
vključila v delo, tako v dnevnem varstvu kot v institucionalnem varstvu. Konec leta je bila 
narejena evalvacija med zaposlenimi, ki je pokazala, da je vključevanje prostovoljcev iz tujine 
zelo dobrodošlo, saj prinesejo mednarodno dimenzijo in pozitivno vplivajo na uporabnike. Kot 
pomanjkljivost so navedli jezikovno oviro, ki je prisotna tako pri zaposlenih kot pri uporabnikih.  

USPOSABLJANJE ERASMUS PLUS V TALLINNU, ESTONIJA 
Vodja dnevnega varstva se je od 4. - 9. 12. 2017 udeležila mednarodnega usposabljanja za 
izvajanje evropskih projektov namenjenih mladim z ovirami Erasmus +. Vsebine izobraževanja, 
ki je potekalo pod naslovom »Enakost in pravičnost« so nas opremile z informacijami in znanji 
ter primeri dobrih praks, ki nam bodo v prihodnjem letu v veliko pomoč pri sklepanju 
partnerstev in omogočanju učenja in mednarodnih izkušenj našim uporabnikom. 

REKREACIJA V TELOVADNICI POD OKRILJEM ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
V Zeleni jami imamo na podlagi dogovora s športnim društvom JK Sokol omogočeno rekreacijo 
uporabnikov. V prvi polovici leta so se uporabniki iz enot dnevnega varstva Moste in Zelena 
jama ter bivalne enote Zelena jama redno rekreirali. 

DRUŠTVO SOŽITJE LJUBLJANA 
Društvo Sožitje Ljubljana. Pri društvu zastopamo interese uporabnikov ter pomagamo 
uporabnikom pri udeležbi na izletu, letovanjih, izobraževanjih. Udeležili smo se tudi 
praznovanja 40 let Društva Sožitje Ljubljana. Ob tej priložnosti je društvo Sožitje izdalo jubilejni 
zbornik, v katerem je bil objavljen prispevek vodje dnevnega varstva z naslovom Sožitje in 
Tončka – z roko v roki že 40 let. 

DRUŽBENO KORISTNO DELO 
Opravljanje dela v splošno korist 

Kot partnerska organizacija za izvajanje dela v splošno korist smo tudi v letu 2017 intenzivno 
sodelovali s Centri za socialno delo, ki k nam napotujejo kandidate, za katere menijo, da so 
primerni glede na naravo dela v naši ustanovi in občutljivo populacijo. Z vsemi kandidati 
opravimo poglobljen pogovor ter raziščemo možnosti kakovostnega vključevanja v naše 
delovne procese. Kandidate, za katere ne vidimo možnosti dobrega vključevanja napotimo 
nazaj na CSD. 

V tem letu so v VDC Tončke Hočevar delo opravljali štirje kandidati. Opravljanje dveh 
kandidatov se zaradi visokega števila ur nadaljuje tudi v leto 2018. 

SODELOVANJE Z ZAKONITIMI ZASTOPNIKI 
V mesecu marcu in oktobru smo sklicali sestanek z zakonitimi zastopniki. Spomladi smo 
predstavili poročilo za preteklo leto ter delovni načrt. V mesecu oktobru, je predavanje za 
zakonite zastopnike izvedla predavateljica Vojka Lipovšek Polc. S predavanjem o spolnosti 
odrasle osebe z motnjo v razvoju so bili starši zelo zadovoljni. Pripravili smo novoletna srečanja 
v stanovanjskih skupinah, enotah dnevnega varstva in bivalni enoti. 

SODELOVANJE V SOUS-U 
Vodja tima ZNO se je aktivno vključuje v delovno skupino SOUS-a za pripravo kadrovskih 
normativov in standardov v ZN v VDC-jih v Sloveniji, merilih za razvrščanje v kategorije 
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zdravstvene nege. 

Direktorica zavoda je članica IO SOUS in redno sodeluje na sejah. 

SODELOVANJE Z DRUGIMI VDC 
Štirje VDC v Ljubljani smo skupaj v mesecu decembru organizirali tradicionalni Miklavžev 
bazar, z bogatim programom in dobro medijsko odmevnostjo in junija odprli skupno trgovino 
Skrbovinca. 

Udeležili smo se 4. športnih iger zaposlenih v VDC Slovenija v Idriji in prevzeli zastavo za 
organizacijo 5. športnih iger. 

SODELOVANJE Z ZUJL  
Sodelovanje s CJL poteka na osnovi dogovora, ki smo ga imeli pred leti z vodstvom šole, da 
bomo sodelovali v pomoč pri prehodu učencev v naše programe. Sodelovanje praviloma 
poteka preko ključne osebe, socialne delavke.  
Naš VDC je odprt za starše učencev, ki si želijo informacij o naših storitvah. Socialna delavka in 
vodja delavnice sta staršem na šoli predstavili programe zaposlitev, ki jih izvajamo na različnih 
lokacijah VDC. Ob tednu odprtih vrat smo šoli posredovali plakat s katerim vabimo starše 
učencev na dan odprtih vrat našega VDC.  Starši lahko kadarkoli pokličejo po telefonu ali se 
dogovorijo za obisk v svetovalno službo s svojimi vprašanji. Imajo tudi možnost obiska enot v 
katerih se izvajajo zaposlitve. 
 
SODELOVANJE NA KONFERENCAH S PRISPEVKI 
Dr. Irena Ceglar je imela 

 aktivni prispevek na Mednarodni znanstveni konferenci »Celostna obravnava 
pacienta« v organizaciji Fakultete za zdravstvene vede iz Novega mesta, prispevek je 
imel naslov: Vključevanje ljudi z intelektualno oviro v skupnost s podporo delovnega 
terapevta«, povzetek je bil objavljen v Zborniku povzetkov, prispevek v celoti bo 
objavljen v Zborniku prispevkov, 

 aktivni prispevek na Mednarodni znanstveni konferenci »Zdravje delovno aktivne 
populacije«, prispevek sem imela v angleškem delu sekcije Družbeni Izzivi ohranjanja 
zdravja žensk / Societal Challenges of maintaining womens health z 
naslovom:  »Reproduktivno zdravstveno varstvo žensk z intelektualno oviro / 
Reproductive health care of women with Intellectual Disabilities«, povzetek je bil 
objavljen v Zborniku povzetkov. 

 
Direktorica Nadja Gantar je imela prispevek na mednarodni konferenci E-qalin na Brdu pri 
Kranju v organizaciji Firisa z naslovom Odprti v okolje. 

KOMISIJA ZA REŠEVANJE PRITOŽB GLEDE IZVAJANJA STORITEV V ZDRAVSTVENI NEGI IN 
OSKRBI 
Komisija je v letu 2017 sprejemala pritožbe na storitev zdravstvene nege, vendar potreb po 
zasedanju ni bilo. 

PROGRAM PREPREČEVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 
Skozi vse leto smo izvajali doktrino epidemiološkega spremljanja bolnišničnih okužb in na 
podlagi teh podatkov pravočasno ukrepamo, da se bolezen ne širi. 

Program preprečevanja bolnišničnih okužb je bil v letu 2017 v celoti ažuriran v skladu z 
najnovejšimi smernicami s področja preprečevanja bolnišničnih okužb. Na podlagi 
inšpekcijskega ukrepa, smo pripravili natančna navodila za preprečevanje legioneloze v 
vodovodnem sistemu v enoti Šiška. 
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17 DELO S ŠTUDENTI IN DIJAKI NA PRAKSI 

SODELOVANJE S FAKULTETO ZA SOCIALNO DELO – PRAKSA 
Tudi v letošnjem letu smo kot baza za izvajanje prakse študentov socialnega dela sodelovali s 
Fakulteto za socialno delo.  Prakso so opravljale 2 študentki 1. in 2. letnika. 

PRIPRAVNIKI – BOLNIČAR - NEGOVALEC 
V letu 2017 smo zaposlili 3 pripravnice. 

PRIPRAVNIKI – DELOVNE TERAPIJE 
V letu 2017 smo zaposlili 1 pripravnico. 

PRIPRAVNICA – SOCIALNA DELAVKA – projekt ESS 
V letu 2017 je pripravnica socialnega dela preko projekta ESS zaključila s svojim delom v 
mesecu aprilu.  

KLINIČNA PRAKSA DIJAKOV SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 
Tudi v letu 2017 smo v zavodu izvajali klinično prakso dijakov Srednje zdravstvene šole 
Ljubljana, ki so zavod prihajali vse delovne dni v tednu in so bili prisotni v prvem nadstropju v 
času od 7.00 do 12.30. Klinična praksa se izvaja pod mentorstvom vodje ZNO. V sodelovanju s 
Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana se je pri nas izobraževalo 5 dijakov na klinični praksi. 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU ZA DIJAKE SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE 
LJUBLJANA 
V sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo smo v letu 2017 izvedli praktično usposabljanje pri 
delodajalcu za 25 dijakov tretjih in četrtih letnikov, tako programa zdravstveni tehnik kot tudi 
bolničar negovalec. 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU ZA DIJAKE CENTRA STROKOVNIH SREDNJIH 
ŠOL - SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE NOVO MESTO 
V sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Novo mesto smo v letu 2017 izvedli praktično 
usposabljanje pri delodajalcu za 1 dijaka četrtega letnika programa zdravstveni tehnik. 

SODELOVANJE S FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO - SMER DELOVNA TERAPIJA 
V letu 2017 je bilo na vajah iz področja skupinske dinamike 22 študentov Fakultete za 
zdravstvo - smer delovna terapija. Izvajala se je tudi šest tedenska klinična praksa za 11 
študentov delovne terapije. 

SODELOVANJE S FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO - SMER ZDRAVSTVENA NEGA 
V letu 2017 smo v zavodu izvajali tudi klinično usposabljanje študentov Zdravstvene fakultete 
Ljubljana, ki so zavod prihajali 4 delovne dni v tednu in so bili prisotni v prvem nadstropju v 
času od 7.00 do 13.15. Klinično usposabljanje se izvaja pod mentorstvom vodje ZNZO in je bilo 
udeleženih 40 študentov. 

SODELOVANJE S FAKULTETO ZA SOCIALNO DELO  
V letu 2017 smo poleg obvezne študijske prakse študentov Fakultete za socialno delo, redno 
sodelovali tudi z dr. Vitom Flakerjem na temo deinstitucionalizacije. 
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18 DELO S POGODBENIKI 

Zavod ima sklenjene naslednje pogodbe: 

PODJETJE  STORITEV 
A KODA PLUS VZDRŽEVANJE NA PODROČJU POŽARNEGA VARSTVA 

ABENA - HELPI MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO 

ALPETEK VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ 

AVTOKLINIKA CIRIL VZDRŽEVANJE MOTORNIH VOZIL 

BAUHAUS INTERGRIRANA ZAPOSLITEV 

BINDERAND DOBAVA VREČK ZA ODPADKE 

BIRO KEBSI PISARNIŠKI MATERIAL 

COMLAND VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 

CPO POŽARNA VARNOST 

ČISTILNI SERVIS, JANEZ ŽERKO S.P. ČIŠČENJE OBJEKTOV 

DSD DVIGALO SERVIS DVIGALA 

DVIGALO JURIĆ MILAN S.P. SERVIS DVIGALA 

ECOLAB ČISTILNA IN PRALNA SREDSTVA 

ELEKTRO GVOZDEN VZDRŽEVANJE ELEKTROINSTALACIJ 

ENA VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA 

G4S OBHODI IN INTERVENCIJE 

HTZ NAJEM VODNIH APARATOV 

INSTALACIJE MAROLT VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH IN VODOVODNIH INSTALACIJ 

IVEC ČISTILNA IN PRALNA SREDSTVA 

KARAN & DELFIN ČISTILNA IN PRALNA SREDSTVA 

KOTORNA SANITARNI MATERIAL 

LEKARNA POGAČNIK DOBAVA ZOBNE KREME 

LIFT DVIG VZDRŽEVANJE DVIGALA - VIČ 

MERCATOR STALNA NABAVA BLAGA IN HRANE 

MERKUR STALNA NABAVA SPLOŠNEGA BLAGA, DOBAVA MATERIALA ZA ČIŠČENJE 

MSS IZTOK PREŠEREN VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV 

OBI INTEGRIRANA ZAPOSLITEV 

PETER ZAJC S.P. PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA UPORABNIKOV 

PETRA JEMEC S.P. ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV 

POŠTA SLOVENIJE POŠTNE STORITVE 

PRALNA TEHNIKA VZDRŽEVANJE OPREME V PRALNICI 

PRO – BIT  VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 

PROVENT  SERVISIRANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV 

RE – AL VARSTVO PREIZKUS ALKOHOLIZIRANOSTI 

ROTAR MIHA S.P. SUPERVIZIJA 

SANOLABOR MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO 

SECOP NAJEM FOTOKOPIRNIH STROJEV 

SIMPLYGOOD PRODAJNI AVTOMATI 

SODEXO INTEGRIRANA ZAPOSLITEV, GOSTINSKE STORITVE 

SONČEK KOMISIJSKA PRODAJA 

STINGER REŠEVANJE OSEB IZ DVIGALA 

ŠKORC ZORICA S.P. SUPERVIZIJA 

TAXI RONDO PREVOZI 

VASCO VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 

ZD LJUBLJANA ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

ZVD VARSTVO PRI DELU 

ZZV DERATIZACIJA 

 

Pri delu s pogodbeniki iščemo ravnovesje med kvaliteto in ceno, pozorni smo, da pogodbeniki 
izvajajo storitev v skladu s pogodbo. 
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19 POHVALE IN PRITOŽBE 

Pritožbe in pohvale, ki smo jih prejeli s strani svojcev in obiskovalcev, s strani uporabnikov ter 
zaposlenih, smo preko celega leta zbirali v tajništvu.  

V letu 2017 smo prejeli šest (6) pritožb. Vse smo obravnavali, ukrepali in podali odgovore. 
Pritožbe so se nanašale na odnos zaposlenih (4), ena pritožba na jedilnik in ena glede 
agresivnega vedenja med uporabnike. Izrečenih je bilo 11 ustnih opominov. 

Pritožbeni postopek je objavljen na vseh vidnih mestih v zavodu. Z njim so bili zakoniti 
zastopniki seznanjeni na sestanku. Pripravili smo obrazec za pohvale in pritožbe, ki je dostopen 
na spletni strani in v tajništvu. Postopek je v skladu s pritožbenimi potmi po Zakonu o 
socialnem varstvu. 

 

20 PROSTOVOLJSTVO IN DRUŽABNIŠTVO 

Zavod sodeluje trenutno z 11 prostovoljci. Število prostovoljcev se čez leto spreminja, saj ves 
čas prihajajo novi prostovoljci in odhajajo nekateri stari prostovoljci. Veliko prostovoljcev je 
zaključilo s svojim prostovoljnim delom konec poletja, ko se jim je iztekel dogovor o 
prostovoljskem delu. Strukturo prostovoljcev sestavljajo prostovoljci starši, študentje, ki 
opravljajo študijsko prakso, ter prostovoljci, ki nas najdejo preko organizacije 
prostovoljstvo.org. Prostovoljci opravljajo individualno druženje s posamezniki ter razne 
skupinske aktivnosti (kuharske aktivnosti, gibalne delavnice, ustvarjalne delavnice, plesne 
delavnice, druženje, športne aktivnosti…). Veliko uporabnikov si želi ali potrebuje svojega 
prostovoljca, zato potreba po prostovoljcih ves čas raste.  

V letu 2017 smo dvakrat organizirali srečanje za prostovoljce. Prvo srečanje smo izvedli v juniju 
in drugo srečanje v septembru. Obe srečanji sta bili delovno naravnani. 

V tem letu smo pridobili tudi dva prostovoljca iz tujine, ki sta prišla na opravljanje 
prostovoljnega dela preko projekta Erazmus+ za obdobje desetih mesecev. V delo z uporabniki 
se vključujeta vsak dan.  

Še zmeraj se kot največja težava kaže spremljanje prostovoljcev. Nekateri prostovoljci na 
opravljanje prostovoljskega dela ne prihajajo redno po dogovoru in svoje odsotnosti ne 
sporočijo uporabniku ali koordinatorki. Opaženo je bilo tudi, da so prostovoljci med letom 
nehali prihajati, pa o tem niso nikogar obvestili. Prav tako nekateri prostovoljci ne oddajajo 
dnevnika o opravljenem prostovoljskem delu, tako nimamo popolnega pregleda o tem, koliko 
ur prostovoljskega dela je bilo opravljenega in kakšna je aktivnost prostovoljcev.   

 
21 VKLJUČEVANJE V OKOLJE  

VDC Tončke Hočevar je član Skupnosti VDC Slovenije, včlanjeni smo tudi v Socialno zbornico 
Slovenije in Skupnost za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami. 

V SVDCS deluje: 

 sekcija za direktorje (direktorica) in 

 sekcija za računovodje (vodja FRS). 

Zavod svojo dejavnost predstavlja preko: 

 organizacije tedna odprtih vrat 

 spletna stran 
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 objave v medijih 

 kooperacije 

 stojnice in razstave 

Zaposleni delujejo v različnih organih: 

 Maja Rozman je članica IO Društva Sožitje 

 Nadja Gantar je članica IO Skupnosti VDC Slovenije in IO SOUS in UO SZS 

 Slavko Bolčevič je član delovne skupine za standardizacijo in kadrovske normative, 
vodja delovne skupine za pripravo novih meril za razvrščanje v kategorije zdravstvene 
nege za pogajalsko skupino pri SOUS, član delovne skupine za oblikovanje Poklicnih 
aktivnosti in kompetenc v okviru Zbornice zdravstvene nege Slovenije. 

 dr. Irena Ceglar je članica strokovnega sveta Zveze Sonček. 

Uporabniki se vključujejo v okolje na različne načine: 

 vključeni so v Društvo Sožitje 

 predstavljajo se lokalnemu okolju preko svojih izdelkov na prodajnih stojnicah 

 organiziramo razstave slik in izdelkov  

 športno udejstvovanje (izredni dosežki naših uporabnikov) 
 

22  NABAVE IN INVESTICIJE 

Investicije in vzdrževalna dela so bila večinoma opredeljena v Finančnem planu za leto 2017. 

Nabave osnovnih sredstev so bile uspešno izvedene v skladu s planom. 

V letu 2017 smo imeli naslednja javna naročila malih vrednosti: 
IVEC, MERKUR, KARAN – čistila 
KOTORNA – sanitarni materiali za podajalnike (mila, papirnate brisače, wc papir) 
BINDERAND – vrečke za smeti 
LEKARNA POGAČNIK, ABENA, HELPY, SANOLABOR – sanitetni material 
 
Na spletnem portalu  javnih naročil smo v letu 2017 objavili naslednja  javna naročila 
Javna naročila male vrednosti: 

1. Dobava novega službenega vozila – kombija za prevoz oseb, št. objave 
JN010146/2017-W01, dne:12.12.2018 

2. Dobava novega službenega vozila – kombija za prevoz oseb in prevoza oseb na 
invalidskem vozičku , št. objave JN010402/2017-W01 , dne: 22.12.2017.  

Večja investicijska vlaganja so bila vezana predvsem na pridobljena soglasja k porabi sredstev 
iz preteklih let – v letu 2017 smo posodobili sistem požarnega javljanja (podrobneje v 
Poslovnem poročilu). 

 

23 STROKOVNE DILEME, PRIPOMBE IN PREDLOGI 

Strokovne dileme v zavodu so vezane predvsem na vse bolj zahtevno obravnavo uporabnikov, 
ki se starajo, upadajo jim zmožnosti in sposobnosti, ob tem se starajo tudi njihovi svojci in 
zakoniti zastopniki, zato je vse bolj zaskrbljujoče, kako bomo uspeli poskrbeti za naše 
uporabnike, ki ne bodo mogli ostati v domačem okolju in bodo potrebovali institucionalno 
varstvo. Čakalna vrsta je vse daljša. Glede na ukrepe deinstitucionalizacije je edina možna 
ustrezna rešitev odpiranje manjših stanovanjskih skupin v ožjem lokalnem okolju s podpornimi 
storitvami, ki bi jim omogočale samostojno bivanje. 
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Obravnava v delavnicah postaja vse bolj kompleksna, pojavljajo se agresivna vedenja, ki 
neugodno vplivajo na dinamiko v skupini. Potrebno bo vzpostaviti sistem dela, ki bo zagotavljal 
tudi individualno obravnavo. V interesu nam je širiti vključevanja uporabnikov izven okolja, v 
običajna delovna okolja. 

Še vedno so aktualne teme prevozi uporabnikov, kjer je cilj zaposlenih ohranjanje uporabe 
javnega prevoza. Zavod ima dolgo čakalno vrsto za vključitev novih uporabnikov, žal se 
kapacitete ne bodo širile v naslednjih letih, na drugi strani starši pa pričakujejo vključitve.  

Nagrade uporabnikov, predvsem vrednotenje dela in višina nagrade je tema za javno razpravo 
na nivoju zavoda in izven zavoda, integrirana zaposlitev je pomembna, a sistemsko neurejena. 

Prav tako je potrebno organizirati interna izobraževanja, ki so usmerjena v podporo kadra 
(mlajšega in novo zaposleni), ki nima dovolj znanj ali izkušenj pri delu z odraslo osebo z motnjo 
v razvoju na eni strani in poskrbeti za pridobitev dodatnih znaj na področju avtizma. 

Glede na to, da smo se v zavodu odločili za uvedbo sistema spremljanja kakovosti, je naša 
odgovornost da ga implementiramo v naše delovne procese. 

 

24 SPREMLJANJE KAKOVOSTI – E-qalin 

Leto 2017 je bilo za zavod zelo pomembno, ker je v mesecu oktobru zavod prejel certifikat 
kakovosti. Certifikat je potrdilo, da delamo dobro in da sledimo pravim ciljem. Ves trud, ki smo 
ga vsi zaposleni, uporabniki in svojci vložili v treh letih in pol je bil poplačan. 

Izkušnja obiska zunanjih presojevalcev je bila pomembna in zelo dragocena. V zaključnem 
poročilu sta o nas in našem delu presojevalca napisala takole: 

»VDC Tončke Hočevar je odprt in dobro sodeluje z lokalnimi skupnostmi v katerih izvaja 
dejavnosti, javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami, podjetji in 
drugimi. 

Za boljšo prepoznavnost ustanove in uporabnikov sledijo vsem razpisom na tekmovanja, 
natečaje in revije, v katerih lahko sodelujejo. Uporabniki in njihovi mentorji so na natečajih in 
tekmovanjih dobili vrsto priznanj in nagrad. 

So učeča organizacija, ki pridobljeno znanje in dobre prakse prenaša v delo na področju skrbi 
za osebe s posebnimi potrebami. Družbena odgovornost in vključenost VDC Tončke Hočevar 
in vseh zaposlenih se kaže v vključevanju in sodelovanju z drugimi organizacijami v projektih, 
s katerimi odpirajo nove poti k večji prepoznavnosti zavoda in s tem večanju možnosti za 
vključevanje uporabnikov v različne oblike dela in samostojnejšega bivanja uporabnikov. 

Zaposleni dajejo vtis dobrega kolektiva, naravnanega v iskanje rešitev za zadovoljevanje 
potreb uporabnikov in zaščito njihovih pravic in koristi, s posebnim poudarkom na 
opolnomočenju uporabnikov. Uporabniki so vključeni v vse procese in aktivnosti, na katere 
lahko in zmorejo sami ali ob podpori njihovih zastopnikov vplivati.« 

Seveda pa to sedaj ne pomeni konec, to je šele začetek nove poti.  

Tudi preteklo leto smo nadaljevali z delom v petih skupinah za kakovost in eni skupini za razvoj 
in že vstopili v novo ocenjevalno obdobje ter obravnavali nove kriterije in kazalnike. Cikel se 
ponavlja in čaka nas še veliko dela, ki pa ne bo težko, ker vemo kam želimo priti. 

Pred nami so novi projekti in manjše spremembe, ki bodo izboljševale kvaliteto dela in bivanja 
uporabnikov našega zavoda.  
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Kot vsako leto do sedaj smo tudi v letu 2017 merili zadovoljstvo zaposlenih, uporabnikov in 
svojcev. Za analizo je poskrbelo zunanje podjetje Fabrika, ki nam rezultate anket pride tudi 
predstavit. 

Zadovoljstvo zaposlenih se je v letu 2017 zvišalo. Zadovoljstvo uporabnikov, tako dnevnega 
kot tudi institucionalnega varstva pa je padlo v postavki zadovoljstvo s prehrano. Uporabniki 
obeh storitev so zadovoljni z medsebojnim odnosom zaposleni - uporabnik. Zvišalo se je tudi 
splošno zadovoljstvo svojcev, vendar imamo dilemo, ker je odstotek sodelujočih svojcev zelo 
nizek, kljub velikemu vložku vseh sodelavcev pri zbiranju anket. V prihodnje se bomo odločili 
na kakšen način bi lahko pridobivali mnenje svojcev.  

Zavod je imel letos tudi prispevek na mednarodni konferenci E-qalin z naslovom Odprti v 
okolje. 

 

25 INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Ministrstvo za zdravje 

Zdravstveni inšpektorat RS je opravil redni inšpekcijski nadzor in izdal ukrep v zvezi z 
preprečevanjem legioneloze v vodovodnem sistemu v enoti Šiška. 

Izredni strokovni nadzor 

Na našo pobudo, smo na podlagi zakonite zastopnice zaprosili za strokovni nadzor s 
svetovanjem Zbornico zvezo – Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki je opravila 
nadzor in izdala ukrepe.  

 

26 ZAKLJUČEK  

Letu 2017 v zavodu ocenjujemo kot uspešno, saj smo realizirali večino zastavljenih ciljev. V 
celoti nam ni uspelo realizirati vseh investicij in vseh izobraževanj, ki smo si jih zastavili. Je pa 
leto zaznamovano z manj ugodno delovno klimo, predvsem zaradi dodatnih obremenitev 
zaposlenih. 

Prepoznavamo, da se s starostjo potrebe naših uporabnikov spreminjajo in iščemo odgovore 
na njih. V slovenskem prostoru strokovnjaki zaznavamo nepokrito področje v oskrbi 
starostnikov, ki ne zmorejo več aktivne vključitve v delovno okolje in potrebujejo drugačno 
obravnavo. Motnjo v razvoju spremljajo številne druge težave, motnje govora, razumevanja, 
težave pri skrbi zase, težave na področju socializacije. S starostjo se pojavijo še specifične 
zdravstvene težave, ki potrebujejo zahtevnejšo zdravstveno obravnavo. Še aktivnejše bo 
potrebno opozoriti na določene sistemske neurejenosti in počakati na nove zakonodajne 
ureditve, ki bodo omogočale bolj aktivno socialno vključevanje naših uporabnikov. Posebej bo 
potrebno nameniti pozornost razvijanju zaposlitvenih programov za uporabnike z manj 
sposobnostmi. 

Zaposleni v zavodu smo skozi poročilo o delu izkazali realizacijo zastavljenih ciljev in trud, ki ga 
vlagamo v naše delo z uporabniki. Sledimo ciljem, da je zavod okolje, ki je prilagojeno njihovim 
zmožnostim in potrebam. Trudimo se omogočati kakovostno bivanje in obravnavo, z željo po 
zadovoljstvu uporabnikov in njihovih svojcev ter zaposlenih. 

Ob tem uporabnike spodbujamo k sodelovanju in soodločanju tudi preko kolegija 
uporabnikov. Prav tako so naši partnerji pri skrbi za njih njihovi starši, svojci in zakoniti 
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zastopniki, ki s svojimi predlogi in videnji ustvarjajo okolje, ki je vzpodbudno za razvoj njihovih 
potencialov. 

 

Zahvaljujemo se sodelavcem za vestno, odgovorno in uspešno delo, ter pozitivno naravnanost 
pri delu z uporabniki. Zaposleni ob svojem rednem delu vodijo vrsto dodatnih aktivnosti z 
namenom razvoja programov. Motivacija zaposlenih za razvoj zavoda je tista, ki vzpodbudno 
vpliva na realizirane cilje. Njihov trud je nagrajen s pohvalo in drugimi nematerialnimi načini 
motiviranja. Sodelavci so aktivni in suvereni pri izražanju potreb po spremembah, ki lahko 
vplivajo na pozitivne posledice pri uporabnikih in njihovemu zadovoljstvu. 

Zavod bo nadaljeval delo v smeri izboljšav in skrbel za razvojno naravnanost na vseh področjih 
delovanja. Naša odgovornost bo tudi implementirati razmišljanja in usmeritev sistema 
kakovosti v vsa področja delovanja.  

Verjamemo, da bomo visoko stopnjo družbene odgovornosti izkazali tudi v letošnjem letu, ko 
bomo v čast praznovanju 50 letne tradicije skrbi za odrasle osebe z motnjo v razvoju pripravili 
vrsto projektov, ki bodo predstavljali naše poslanstvo in vrednote, našo zavzetost pri delu in  
vključevanje v okolje.  

 

Nadja Gantar  

direktorica 

in 

sodelavci 


