REPUBLIKA SLOVENIJA
Varstveno delovni center Tončke Hočevar
Vodnikova cesta 56, 1107 LJUBLJANA

DELOVNI NAČRT
VDC TONČKE HOČEVAR
ZA LETO 2019

Ljubljana, februar 2019

DELOVNI NAČRT VDC TONČKE HOČEVAR ZA LETO 2019

KAZALO:
1.

UVOD............................................................................................. 3

2.

PRIORITETNE AKTIVNOSTI ZAVODA .................................................. 4

3.

STORITEV VODENJE VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI 6

4.

INSTITUCIONALNO VARSTVO...........................................................18

5.

DELOVNI NAČRT ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI ....................................23

6.

DELOVNI NAČRT SVETOVALNE SLUŽBE .............................................27

7.

VARSTV PRI DELU ..........................................................................29

8.

SISTEM MODELA ZA UPRAVLJANJE KAKOVOSTI E-QALIN.....................29

9.

RAČUNOVODSTVO ..........................................................................30

10.

CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE ........................................31

11.

NAČRT IZOBRAŽEVANJ ...................................................................31

12.

PROJEKTNE SKUPINE ......................................................................33

13.

KADROVANJE .................................................................................35

14.

KOMISIJE ......................................................................................34

15.

PLAN INVESTICIJ............................................................................36

16.

ZAKLJUČEK....................................................................................36

2

DELOVNI NAČRT VDC TONČKE HOČEVAR ZA LETO 2019

1. UVOD
VDC Tončke Hočevar je javni socialno varstveni zavod. Naša osnovna dejavnost
je izvajanje socialno varstvenih storitev:
•
•
•

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
institucionalno varstvo in
izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Vseskozi zavod poleg izvajanja osnovne dejavnosti stremi k prepoznavanju
potreb uporabnikov, ki se z njihovo starostjo spreminjajo. Usmeritve so v
celostno obravnavo naših uporabnikov v sodelovanju z zunanjimi ustanovami in
njihovimi svojci ali skrbniki.
Naše delo je usmerjeno v nadgradnjo že obstoječih storitev in v iskanje
optimalnih rešitev za uporabnike. Pri tem sledimo načelu enake dostopnosti za
vse, normalizacije, individualizacije in možnosti izbire. Večji poudarek
namenjamo tudi usmeritvam deinstitucionalizacije, kjer sledimo korakom na poti
samostojnosti in podpore pri tem.
Pri načrtovanju dela za leto 2019 smo si zastavili še naprej širiti zaposlitvene
dejavnosti in razvijati nove lastne programe, ob tem pa uporabnikom nuditi
prostor za kvalitetno bivanje v našem zavodu. Želimo si ohraniti izkušnje dobre
dolgoletne prakse in naše delo nadgraditi z novimi znanji, zato bo poudarek tudi
na kontinuiranem strokovnem usposabljanju.
Naši uporabniki so naše ideje za razvijanje programov, ki bodo usklajeni s
sposobnostmi uporabnikov in ki bodo zadovoljevali njihove potrebe. Predvsem
so potrebni večje pozornosti naši starejši uporabniki, uporabniki s pridruženimi
psihiatričnimi težavami. Poudarek bo tudi na podpori uporabnikom z znaki
demence in avtizma.
Leto 2019 bo cilj pridobiti certifikat demenci prijazna točka.
Poslanstvo zavoda VDC Tončke Hočevar je plemenititi edinstvenost življenja
naših uporabnikov, jim nuditi prilagojeno okolje, prilagojene pristope, aktivno
udejstvovanje v delovnem procesu.
V viziji zavoda in poslanstvu smo si zadali da bomo zapisano vizijo, vrednote in
poslanstvo uspešno implementirali v naše delovne procese.
Načrt dela je razdeljen:
•
plan dela v dnevnem varstvu,
•
plan dela v celodnevnem varstvu,
•
plan zdravstvene dejavnosti
•
plan drugih podpornih služb
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2. PRIORITETNE AKTIVNOSTI ZAVODA
Leto 2019
Januar
Februar

Marec

April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Tekom
celega leta

Prioritetne aktivnosti
 Priprava poročil in delovnih načrtov
 Letni razgovori z zaposlenimi
 Seja sveta zavoda
 Počastitev slovenskega kulturnega praznika
 Pustovanje
 Priprava letnih ocen zaposlenih
 Sestanek z zakonitimi zastopniki
 Zbor delavcev
 Začetek delovanja skupin za kakovost
 5-dnevno izobraževanje zaposlenih za pridobitev certifikata ECC
 Izobraževanje Čuječnost za zaposlene
 Organizacija dneva VDC
 Aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu
 Pregled in dopolnitev načrta integritete ter priprava poročila
 Certifikat demenci prijazna točka
 Organizacija in izvajanje počitniških aktivnosti
 Posodobljen register tveganj
 Organizacija in izvajanje počitniških aktivnosti
 Sestanek z zakonitimi zastopniki
 Strokovna ekskurzija za zaposlene
 Teden promocije zdravja na delovnem mestu
 Organizacija tedna odprtih vrat
 Izobraževanje za skrbnike
 Inventurni elaborat
 Zbiranje dokumentacije za letna poročila









Zdravstvena preventiva uporabnikov in zaposlenih
Izdelava mesečnih bilanc za pregled stanja
Opravljanje evalvacij in priprava individualnih programov za novo
sprejete uporabnike
Priprava internih izobraževanj
Kontinuirano izvajanje sistema za kakovost E-qualin
Kontinuirano izvajanje ukrepov družini prijazno podjetje
Kontinuirano izobraževanje na področju zdravja zaposlenih
Supervizija za zaposlene
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Leto 2019
Januar
Februar

Marec

April

Maj

Junij
Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

Plan
letovanj in
zimovanj za
uporabnike
VDC TH

Aktivnosti vseživljenjskega učenja, prostočasne aktivnosti za
uporabnike
 Evalvacije, individualni načrti
 prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
 Sodelovanje na gledališkem festivalu Tantadruj
 Valentinova pošta
 Zimovanje na Jezerskem
 Ples v maskah
 Gregorjevo in splavitev svečk po Gradaščici
 Dan žena
 Materinski dan
 Razstava Maše Godec v galeriji Ekonomske fakultete
 Aktivnosti ob dnevu Zemlje
 Velikonočne praznične aktivnosti
 Čistilna akcija okolice VDC ob dnevu Zemlje
 Teden vseživljenjskega učenja
 Še kiklco prodala bom v enoti Bežigrad
 Obisk kulturnih prireditev, ustanov, razstav ob Dnevu muzejev
 Prireditev ob dnevu VDC v Koloseju
 Udeležba na pikniku Sožitja
 Pohod ob žici
 Poletni piknik za uporabnike institucionalnega varstva
 Festival igraj se z mano
 Počitniške aktivnosti
 Udeležba uporabnikov na doživljajskih taborih Sožitja
 Različne dejavnosti in krajši izleti v okviru počitniških aktivnosti
 Počitniške aktivnosti
 Udeležba uporabnikov na doživljajskih taborih Sožitja
 Različne dejavnosti in krajši izleti v okviru počitniških aktivnosti
 Sodelovanje na Komarjevi nedelji
 Jesenski piknik za uporabnike institucionalnega varstva
 Izlet društva Sožitje
 Tončkini dnevi odprtih vrat
 Še kiklco prodala bom v enoti Bežigrad
 Udeležba na Abilimpiadi














Martinovanje
Udeležba enote Vič na Knjižnem sejmu v Cankarjevem domu-izdelki iz
papirja
Ples z dedkom Mrazom v Festivalni dvorani – društvo Sožitje
Novoletni ples VDC Tončke Hočevar
Novoletne zabave in srečanja s starši, skrbniki po vseh enotah
dnevnega in institucionalnega varstva

Jezersko,
Kolpa,
Kolpa,
Umag,
Olimje,
terme Radenci,
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3. STORITEV VODENJE VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD
POSEBNIMI POGOJI
V dnevnem varstvu bomo tudi v letu 2019 sledili smernicam strokovnega razvoja
in uvajanju sprememb, ki sledijo željam in potrebam uporabnikov, skrbnikov in
zaposlenih ter poslanstvu, viziji in vrednotam zavoda. Izvajali bomo storitev
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki je organizirana oblika
varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove
pravice odraslih ljudi s primanjkljajem do storitve, ki uporabnikom v skladu z
njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno
življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega, vendar njihovim
zmožnostim primernega dela. Vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi
pogoji se izvaja tako, da uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev
novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih veščin in
delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti ter spodbuja občutek
koristnosti in samopotrditve.
V matični enoti Šiška in dislociranih enotah Bežigrad, Vič, Moste in Zelena jama
bomo uporabnikom zagotavljali varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi
pogoji. Poleg tega jim bomo v okviru prostega časa nudili različne aktivnosti
(kreativne, kognitivne, motorične, socializacijske, sprostitvene, rekreacijske,…)
po načelih vseživljenjskega učenja.
V preteklem letu smo veliko pozornosti namenili obeleženju 50 letnice VDC
Tončke Hočevar. Aktivnosti v počastitev visokega jubileja so se odvijale skozi
vse in se zaključile s slavnostno proslavo v Cankarjevem domu in veliko
novoletno zabavo v Stožicah. Povezanost in razvojno naravnanost bomo prenesli
tudi v leto 2019.
V skladu z načelom deinstitucionalizacije za obdobje 2018-2020 načrtujemo
nekaj korakov, ki pomenijo pomemben premik za izvajanje naše storitve. Naš
cilj je preselitev nekaterih programov izven zavoda v socialna okolja, kjer bodo
naši uporabniki še bolj vključeni v družbo.
 selitev lesno mizarskega programa iz enote Šiška v samostojno enoto,
 selitev umetniškega programa iz enote Šiška v samostojno enoto,
 ter poiskati nove prostore za kartonažni program v enoti Vič.
V skladu z načrtovanimi spremembami bomo v letu 2019 pripravili vloge za
izdajo mnenj pred načrtovanimi investicijskimi procesi ter preko pristojnega
ministrstva pridobili še formalno podporo za izvedbo načrtovanih korakov. V
pogovorih na MDDSZ v začetku januarja 2019 so bili predstavljeni razvojni načrti
podprti.
S krepitvijo naših uspešnih programov uporabnikom zagotavljamo možnost
izbire in vse večji nabor različnih zaposlitvenih aktivnosti. Zaposleni smo pri
svojem delu usmerjeni na potrebe uporabnikov, zato je občutljivost in empatija
pri našem delu posebej pomembna. V namen senzibilizacije ter skrbi zase in
osebnostno rast bomo organizirali delavnico Čuječnosti. Kakovost našega dela
bo temeljila na strokovnih usmeritvah, ki jih zagotavljamo z multidisciplinarnim
pristopom vseh zaposlenih ter sodelovanjem z izobraževalnimi institucijami,
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predvsem pa tudi na izboljšavah, ki izhajajo iz:






rezultatov ankete o zadovoljstvu uporabnikov,
rezultatov ankete o zadovoljstvu zakonitih zastopnikov,
rezultatov ankete o zadovoljstvu zaposlenih,
predlogih manjših sprememb in novih projektov, ki so rezultat dela skupin
za kakovost E-qalin,
predlogi kolegija uporabnikov.

Izhajajoč iz rezultatov v prihodnjem letu načrtujemo spodbujanje še večje
prehodnosti uporabnikov med programi in enotami. Uporabnikom bomo
zagotavljali možnosti prehajanja in pravico do izbire. Uporabnike bomo
spodbujali k samostojnosti ter proučili možnosti za čim večjo samostojnost
uporabnikov pri uporabi javnega prometa. Še naprej bomo izboljševali delovno
okolje s prilagoditvami.
S podjetji Bauhaus, Obi in Sodexo bomo
opravili srečanje z namenom analize
sodelovanja v mesecu aprilu.
Uporabniki so v okviru Kolegija
uporabnikov že v preteklem letu
sodelovali pri odločanju o delu porabe
sredstev iz Sklada skupne porabe.
Uporabniki so v vseh enotah izrazili željo
po nakupu tablice, ki je izjemno koristen
didaktični
pripomoček.
Nakup
bo
izveden v mesecu februarju.
Po nekaj letih premora sodelovanja z društvom Tačke pomagačke so uporabniki
izrazili željo po terapijah in aktivnostih s pomočjo živali. V začetku leta bomo
ponovno vzpostavili sodelovanje z društvom Tačke pomagačke in aktivnost
načrtovali za prve pomladanske mesece, ko bi aktivnosti lahko potekale v
terapevtskem vrtu.
Enote dnevnega varstva bodo v letu 2019 zaprte v času državnih praznikov:
 2. januar, Novo leto
 8. februar, Prešernov dan
 2. 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
Dislocirane enote bodo zaprte tudi v času od 29. 4. do 3. 5. 2019, 24. 6. 2019
in od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020. Na te dni se bo v enoti Šiška organiziralo
dežurstvo. V poletnem času od 22. 7. do 16. 8. 2019, ko bodo zaprte dislocirane
enote, se bodo v matični enoti Šiška izvajale pestre počitniške aktivnosti.
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Smernice in prioritetne aktivnosti za leto 2019:
- Zapolnitev prostih mest v storitvi
vodenje varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji
- Povišati
dnevno
vključenost
uporabnikov
- Uravnoteženje
obremenjenosti
zaposlenih z rednim spremljanjem in
analizo prisotnosti uporabnikov
- Razbremenitev delovnih inštruktorjev
in varuhov v nekaterih programih pri
prevozih uporabnikov in omogočiti boljšo
organizacijo in pogoje za delo
- Uspešno izvesti spremembe v enoti
Šiška (prenova Stare hiše)
- Okrepitev Zelenega programa
Za uporabnike:
•
Uvajanje pestre ponudbe dodatnih prostočasnih, zaposlitvenih,
terapevtskih in sprostitvenih aktivnosti
•
Prostočasne aktivnosti pevskega zbora, glasbene skupine, Orffovega
orkestra, dramske skupine, plesne skupine, improvizacije-improliga
•
Šport- Obogatitev dodatnih aktivnosti na športno gibalnem področju in
nadaljevanje sodelovanja v aktivnostih Specialne olimpijade Slovenije
•
Nove zaposlitvene možnosti, znotraj in zunaj zavoda, razširitev
zaposlitev izven zavoda v običajnem delovnem okolju ter uvajanje
uporabnikov na delovno mesto v trgovini Skrbovinca
•
Selitev v manjše zaposlitvene enote za posamezne programe (Lesno
mizarski, kartonažni, umetniški)
Še naprej bodo sledili naslednjim ciljem:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Izvajanje kakovostne socialno varstvene storitve po meri uporabnika
Ohranjanje visokega nivoja zadovoljstva med uporabniki
Krepitev učenja za življenje naših uporabnikov
Razširiti ponudbo aktivnosti ter zaposlitev in omogočati možnost izbire
uporabnikom
Spodbujati in izvajati kroženja uporabnikov
Sodelovanje in organiziranje druženj in izobraževanj za uporabnike v
sodelovanju s sorodnimi ustanovami – širjenje socialne mreže
uporabnikov
Izvajanje individualnih programov, evalvacij
Še naprej krepiti možnost sodelovanja in vpliva uporabnikov
Spodbujanje ter zagotavljanje pogojev za izvajanje samozagovorništva
za uporabnike ter usposobitev mentorjev
Spodbujanje ter promocija zdravega načina življenja med uporabniki
Iskanje novih možnosti in trga za izdelke lastnega programa
Razvoj novih izdelkov
Spodbujanje prostovoljstva
Krepitev enakopravnega vključevanja uporabnikov v širšo družbo
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Za svojce in zakonite zastopnike:
•
Ohranjati visok nivo zadovoljstva med svojci in skrbniki
•
Okrepitev sodelovanja s svojci in skrbniki, vzpodbuda k pogovornim
uram
•
Spodbujanje svojcev k aktivnemu vključevanju v Svet zakonitih
zastopnikov
•
Spodbujanje svojcev k prostovoljstvu
Za zaposlene:
•
Omogočanje pridobivanja novih znanj na področju strokovnega dela
•
Celostno izobraževanje za pridobitev evropskega certifikata ECC
•
Izobraževanje Čuječnost – za osebnostno rast
•
Omogočanje razvoja potenciala zaposlenih
•
Spodbujanje internih izobraževanj namenjenih boljšemu delu in osebni
ter strokovni rasti
•
Omogočanje pridobivanja novih znanj in veščin za zaposlitvene tehnike
za delovne inštruktorje in varuhe
•
Krepitev dobrega sodelovanje in pripadnosti med zaposlenimi,
spodbujanje k razmišljanju o uresničevanju poslanstva, vrednot in vizije
zavoda
•
Krepitev dobrih medsebojnih odnosov, zadovoljstva in pripadnosti
zaposlenih
•
Omogočati okvirne pogoje in vzdušje, ki spodbuja dobro delo in
sodelovanje
•
Opraviti letne razgovore z zaposlenimi
•
Promocija zdravja in skrbi za osebnostno rast pri zaposlenih – psihohigienske aktivnosti
•
Spodbujanje dobrih odnosov s kooperanti in kupci ter krepitev
socialnega partnerstva
•
Sodelovanje s sorodnimi institucijami (organizacija izobraževanj,
srečanja, supervizije, ekskurzije, medinstitucionalni timi)
•
Sodelovanje s fakultetami
•
Še bolj poglobljeno sodelovanje ob reševanju strokovnih vprašanj na
nivoju celotnega zavoda
•
Vzpodbujanje k družbeni odgovornosti
Sestanki:
•
Srečanje delovnih inštruktorjev in varuhov z vodjo dnevnega varstva in
tehnologi 4 krat letno
•
Sestanek vodij enot z vodjo dnevnega varstva 2 krat mesečno
(izmenično se pridružijo tehnologi in svetovalna služba)
•
Sestanek vodje dnevnega varstva s tehnologoma vsak teden
•
Obiski vodje dnevnega varstva v dislociranih enotah 1 krat mesečno
(podrobnejši delovni načrti enot v načrtih vodij enot)
V letu 2019 bomo sledili razvojni naravnanosti Zavoda. V tem letu bomo tako še
izboljšali možnosti za izdelavo novih izdelkov lastnega programa. Program
keramike se bo v Šiški po združitvi okrepil kadrovsko in posledično se pričakujejo
9
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izdelki iz kalupov, ki jih načrtujemo že nekaj časa. Tudi v enoti Bežigrad je
keramični program doživel osvežitev in nastajajo novi izdelki. V enoti Šiška že
od preteklega leta poteka strokovni razvoj specializiranih programov za starejše,
ki so še aktivni, za uporabnike, ki potrebujejo strokovne obravnave in
terapevtske zaposlitvene aktivnosti, za uporabnike z avtistično motnjo. Izhajajoč
iz potreb uporabnikov, se bodo še naprej razvijali specializirani programi, ki so
usmerjeni v terapevtsko sprostitvene aktivnosti ter druge strokovne obravnave
in ustvarjalne možnosti zaposlovanja. V enoti Vič, poleg dobro vpeljanega
programa kartonaže, nadaljujemo v lanskem letu dobro vpeljan grafično
tiskarski program, kjer nam velik izziv predstavljajo prostorske omejitve. V
enotah Moste in Zelena jama še naprej razvijamo izdelke lastnega programa, s
poudarkom na terapevtskem vključevanju in sodelovanju uporabnikov.
Vse spremembe bomo še naprej izvajali postopno, v majhnih korakih, z
upoštevanjem posebnosti uporabnikov, visoko stopnjo senzibilnosti in z
namenom izvajanja čim kakovostnejše socialno varstvene storitve.
Socialno varstvena storitev
Vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirano in se izvaja
tako, da uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in
delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad,
uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, stimulira občutek koristnosti in
samopotrditve.
Zaposleni bomo v skladu s sprejeto vizijo, vrednotami in poslanstvom zavoda
ter programskimi usmeritvami pri svojem delu upoštevali Kodeks etičnih načel v
socialnem varstvu.
Še naprej se bomo dodatno izpopolnjevali in s tem pridobivali nova strokovna
znanja za obravnave specifičnih motenj. Prilagajali bomo pristope in prostore ter
se čim bolj približali uporabnikovim potrebam.
Vsi zaposleni smo usmerjeni k podpori uporabnikom pri skrbi zase, promociji zdravega
načina življenja in urejenosti. Uporabnike spodbujamo k vključevanju v ožje in širše
okolje.
Kontinuirano se zaznava trend rasti števila uporabnikov, ki pri vsakodnevni skrbi zase,
negi in drugih življenjskih aktivnostih, potrebujejo čedalje več pomoči, zato prilagajamo
našo storitev.
Pomoč zajema področje osebne higiene, pomoč pri hranjenju, spodbujanje in krepitev
gibalnih sposobnosti, pomoč pri transferju, oblačenju, obuvanju, pomoč pri komunikaciji
in orientaciji, spremstvo pri prevozih, zaznavanje potreb po invalidskih pripomočkih.

Osnovna naloga zaposlenih bo skrb za ohranjanje uporabnikovih že pridobljenih
znanj in spretnosti ter podpora za učenje novih. Pri uporabnikih bomo
prepoznavali njihove potenciale, potrebe in želje. Uporabnike bomo navajali, da
tudi sami prepoznavajo svoje potrebe, želje in jih znajo na primeren način tudi
izraziti. Omogočili jim bomo možnosti izbire in soodločanja. Sami bodo lahko
izbrali in se vključevali v želene delovne skupine, zaposlitvene tehnike in druge
oblike aktivnosti s področja prostega časa, splošne poučenosti, vseživljenjskega
učenja, rekreacije.
Poudarek bo predvsem na:
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Delo



zagotavljanju odprtih možnosti za individualne potrebe posameznika
zagotavljanje enakih možnosti
zagotavljanje možnosti izbire in soodločanja
razvijanju in ohranjanju sposobnosti uporabnikov
zagotavljanju ugodne psiho klime v skupinah
razvijanju občutljivosti in zavesti o problemih
spodbujanju in vodenju uporabnikov pri oblikovanju in vzdrževanju
pozitivnih vzorcev vedenja, ki omogočajo sobivanje v skupini s poudarkom
na učenju in utrjevanju veščin za življenje v skupnosti (strpnost,
sprejemanje povezanosti in soodvisnosti, sodelovanje…)
učenju veščin, da bi znali živeti s seboj (sprejemanje sebe, skrbeti zase,
tako da živiš v vedrini, ravnovesju, miru…)
ozaveščanje o pravicah in odgovornostih
nudenju možnosti samouresničitve in osebne potrditve
spodbujanju za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju
osebnega dela in skupnih ciljev, nalog
skrbi za uravnoteženost različnih procesov – dela, počitka, sprostitve… v
skladu z individualnimi potrebami
bo usmerjeno na:
prepoznavanje individualnih potreb, sposobnosti, interesov in želja
posameznikov
nudenje možnosti izbire in soodločanja na različnih področjih vključevanja
v delo in drugih pomembnih življenjskih aktivnostih.

Sledili bomo načelom za delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju (načelo
avtonomnosti,
aktivnosti,
možnosti
izbire,
celovitosti,
dostopnosti,
normalizacije, demokratičnosti, integracije in inkluzije).
Pri prepoznavanju sposobnosti uporabnika z namenom, da se zaposli z delom
primernim njegovim interesom in sposobnostim bomo upoštevali:
 individualiziran pristop,
 njegove interese,
 močna področja,
 pripravljenost za učenje,
 omogočili mu bomo razvijanje delovnih veščin in spretnosti z
vključitvijo v delovni proces,
 pri tem pa bomo spremljali tudi njegovo uspešnost vključevanja
v delo ter sodelovanja v skupini.
Vse to bomo upoštevali pri pripravi individualnih načrtih za uporabnike.

Strokovno delo
Povečujejo se potrebe po individualnem delu s posamezniki in individualnem
spremljanju. Pri uporabnikih spodbujamo predvsem vključevanje v okolje z aktivnostmi,
ki jim izboljšajo kakovost preživljanja časa.
Strokovno delo zajema:
 pripravo in spremljanje individualnih načrtov za novo sprejete uporabnike po
načelu timskega pristopa
 individualni načrti v lahko berljivi obliki
 evalvacija in izvajanje individualnih načrtov za vse uporabnike
 organizacija obiskov in kroženja posameznikov
11
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delo s svojci, skrbniki: sodelovanje na timih pri pripravi, realizaciji in evalvacijah
individualnih načrtov, govorilne ure, načrtovani kontakti za boljše poznavanje
položaja posameznika v družini, prepoznavanje želja in potreb, usklajevanje
modelov vodenja…
intenzivno sodelovanje z zdravstveno negovalno službo zaradi specifičnih težav
posameznikov
priprave in ostale naloge, ki se določajo sproti in po potrebi in so povezane z
uporabniki
vključevanje v projektne skupine
vodenje različnih tematskih delavnic

Na področju dnevnih aktivnostih uporabnike spodbujamo na naslednjih področjih:
 skrbi za urejenost in osebno higieno
 redna dnevna telesna vadba (5 minut za zdravje!)
 primerne prehranjevalne navade
 skrbi za svoje zdravje ter primernih oblikah spolnega izražanja v javnosti
 socializaciji in funkcionalni komunikaciji
 funkcionalni mobilnosti ter uporabi prevoznih sredstev
 prepoznavanje nevarnosti in zlorab
Druge aktivnosti, ki jih spodbujamo:
 urejanje ožje in širše okolice, rokovanje z denarjem, priprava in pospravljanje
jedilnice
 pomoč uporabnikom s seznanjanjem njihovih sposobnosti za delo, sprejemanjem
starostnih omejitev ter sprememb
 spodbujanje aktivnosti za zabavo, sprostitev ter spontano uživanje in samo
izražanje.
AKTIVNOSTI VSEŽIVLJENJSKEGA
DEJAVNOSTI

UČENJA,

PROSTOČASNE

IN

TERAPEVTSKE

Cilj izvajanja aktivnosti je:
 sproščanje
 učenje socialnih veščin
 kreativno razmišljanje in izražanje
 učenje kakovostnega preživljanja prostega časa
 ohranjanje, utrjevanje in razvijanje znanj, spretnosti, splošne poučenosti,
samostojnosti v okolju
 medsebojnega povezovanja, krepitve pripadnosti
 krepitev samopodobe
 prepoznavanje in uveljavljanje lastnih interesov in sposobnosti
Dejavnosti:
Ustvarjalne dejavnosti, lesno – mizarski krožek, športni krožek, nogomet, učne vsebine,
delavnica Druženje z malimi živalmi, Sprostitev z rekreacijo, Ogledi razstav, izleti, obisk
knjižnice, kuharske in gospodinjske aktivnosti, učenje fotografiranja, balinanje, pravljični
krožek, računalniško opismenjevanje, glasbene urice, Igranje družabnih iger,
Aromaterapija, samozagovorništvo in medsebojni odnosi, orffova skupina, petje, Igre z
žogo, badminton, namizni tenis, Spoznavanje umetnosti…
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Šport, kultura, umetnost v letu 2019
V preteklem letu so bili uporabniki pod
vodstvom trenerjev zelo uspešni pri nogometu,
namiznem tenisu ter teku. V vseh disciplinah
bomo še naprej spodbujali uporabnike k
treningom in zdravemu načinu življenja.
V letu 2018 je zelo odmeval tudi interni izbor
VDC ima talent z zaključno prireditvijo v
Koloseju. Za leto 2019 načrtujemo razširitev
izbora na Ljubljanske VDC-je.
Slikarsko keramični atelje se bo tudi v letu
2019 javnosti predstavil z razstavo.
S temi aktivnostmi uporabnike spodbujamo k izražanju, učenju in krepitvi samopodobe.
Zaposlitev pod posebnimi pogoji
Za področje zaposlovanja uporabnikov bosta poleg strokovnih delavcev ter delovnih
inštruktorjev in varuhov pri neposrednem delu v skupinah skrbela tudi tehnologa.
Tehnolog je v pretežni meri zadolžen za koordinacijo na področju kooperantskega dela,
tehnologinja pa za lastni program. Njuno delo se prepleta, skupaj spremljata Lesno
mizarski program.

Na področju zaposlovanja pod posebnimi pogoji za leto 2019 so naši cilji:
 nadaljnje usklajevanje cen naših storitev v kooperantskih delih
 razvoj lastnega programa z novimi prodajnimi in tržno naravnanimi izdelki
 iskanje alternativnih možnosti zaposlitev pod posebnimi pogoji
 dobri partnerski odnosi s kooperanti
 dobri partnerski odnosi v integriranih oblikah zaposlitve (Bauhaus, Obi in Sodexo)
 uspešna prodaja izdelkov na stojnicah in skrbovinci

Kooperantsko delo
Aktivnosti bodo v letu 2019 usmerjene v:
-

razvoj in sodelovanje v programih kooperantov, ki imajo zanimive
izdelke s katerimi lahko vključimo v delo čim več uporabnikov;
vključevanje v programe lastnih izdelkov, pri katerih bomo v delo
vključili čim več uporabnikov.

Kooperantsko delo bo obsegalo:







sestavljanje in pakiranje različnih izdelkov (vrt, Prva pomoč);
sestavljanje in pakiranje izdelkov namenjenih za električne inštalacije;
pakiranje in sortiranje čestitk;
sestavljanje različnih drugih izdelkov iz plastike;
razvijanje novih izdelkov iz lesnega programa;
različna dela v okviru kartonažne delavnice.
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Cilji:











pritegniti k sodelovanju nova podjetja in organizacije;
prilagajanje, koordinacija in spodbujanje sodelovanja med delavnicami,
zagotavljanje dela ter materiala med delavnicami, za enakomerno,
konstantno porazdelitev dela;
zaradi vse večje avtomatizacije proizvodnje v podjetjih in posledično
manjše ponudbe tovrstnih del, bomo tudi v tradicionalno »kooperantske
delavnice« poizkušali z vključevanjem del iz lastnega programa;
aktivno sodelovanje z obstoječimi kooperanti, njihovo vključevanje v
razvoj novih produktov, s poudarkom na razvijanju dobrih, dolgoročnih
sodelovanj;
mreženje z obstoječimi kooperanti in različnimi inštitucijami za
vzpostavljanje novih sodelovanj;
sodelovanje s sorodnimi organizacijami pri povečanem obsegu dela;
aktivno spremljanje obveznosti kooperantov in na ravni zavoda
optimizacija ter zmanjšanje terjatev do kooperantov;
stalno izpopolnjevanje sistema kakovosti storitve v dogovorjenem roku;
spremljanje izplačila nagrad v skladu z opravljenim delom in porabljenim
materialom;
sodelovanje tehnologov pri zagotavljanju aktivnosti

Lastni program
PLANIRANJE PROIZVODNJE IN KOORDINACIJA DELA V DELAVNICAH
Cilj: Uravnotežena zaposlitev uporabnikov tekom celega leta. Kakovostno
izpolnjevanje naročil v roku in optimalna zaloga izdelkov.





Izdelava letnega in mesečnega plana proizvodnje izdelkov lastnega
programa v mesecu januarju za vsako delavnico – količinsko in
vrednostno. Mesečno spremljanje in evalviranje dela in realizacije plana
po delavnicah.
Organiziranje vsaj dveh komisij za izbor izdelkov lastnega programa
Koordinacija dela pri izdelavi izdelkov, nabava materialov in pripomočkov
za delo, koordinacija med delavnicami in enotami.

RAZVOJ OBSTOJEČIH IN NOVIH IZDELKOV
Cilj: Ponudba kakovostnih, tržno zanimivih izdelkov z dodano vrednostjo.








Izdelki bodo opremljeni z obešanko z zgodbo
Izdelki bodo opremljeni z embalažo
Razvoj izdelkov za prodajo v Skrbovinc'i
Organiziranje internih delavnic z namenom izmenjave znanj;
organiziranje zunanjih delavnic za usposabljanje in učenje zaposlenih.
Izvedba delovnih srečanj zaposlenih za razvoj izdelkov lastnega
programa.
Organiziranje vsaj dveh komisij za izbor izdelkov lastnega programa
Organiziranje internih delavnic z namenom izmenjave znanj;
organiziranje zunanjih delavnic za usposabljanje in učenje zaposlenih
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Lastni program bo obsegal:







Enota Bežigrad: voščilnice, kazalo, tkane kače, obešanke s sivko,
sezonske okraske iz blaga, hiške iz blaga, mila, v razvoju izdelek s
strojnim vezenjem in tkan izdelek
Enota Moste: obesek, kazalo, muca v razvoju
Enota Šiška: LES: lestve, lesene smrečice, zabojčki za sušenje, zaboji
in embalaža, okraski iz lesa, pručke, visoke grede. KERAMIKA: skodelice,
skledice, podstavki, milniki, odlagalke, žličke, zamaški, magneti,
angelčki, drevesa, lučke, okraski, kure za jajce, pujsi hranilniki. ZELENI
PROGRAM: zeliščna sol, mini aranžmaji in šopki iz sivke, suho sadje. 3.
NADSTROPJE: leseni magneti STARA HIŠA: plavajoče svečke.
Enota Vič: vrečke, novoletna voščilnica, rojstnodnevna voščilnica, en
izdelek iz ročno izdelanega papirja v razvoju
Enota Zelena jama: čaji, obešalniki, leseni okraski, mini škatlica

TRŽENJE IZDELKOV LASTNEGA PROGRAMA
Cilj: Povečati prodajo izdelkov, obdržati prodajo in sodelovanje z obstoječimi
kupci ter pridobiti nove kupce. Povečati prepoznavnost zavoda ter naše ponudbe
izdelkov in storitev.








Prodaja v skupni trgovini Skrbovin'ca, priprava izdelkov za prodajo v
trgovini, aranžiranje izdelkov glede na sezono in praznike, dostava v
trgovino, koordiniranje zaposlenih in uporabnikov za delo v trgovini.
Prodajne poti: prodaja podjetjem in drugim institucijam, maloprodaja
posameznikom, prodaja na stojnicah in udeležba na raznih prireditvah
Organizacija stojnic tekom leta, sodelovanje zaposlenih in uporabnikov
na stojnicah
Spletno trženje: objavljanje na facebook-u in spletni strani
Ažuriranje zloženk in kataloga izdelkov
Razstave in druge oblike predstavljanja izdelkov in zavoda
Različna povezovanja z zunanjimi organizacijami

Integrirane oblike zaposlitve
PROGRAM

ŠTEVILO
UPORABNIKOV
Bauhaus
4
Sodexo
1
Obi
2
Pralnica VDC
1
TH
Skrbovinca
2

VKLJUČENIH

Strokovna delavka zagotavljala intenzivno strokovno podporo uporabnikom v
integrirani zaposlitvi (usmerjanje, svetovanje,...) ter sodelovanje z zaposlenimi
v Bauhausu, Obiju in osebjem v kuhinji Sodexa (integrirana zaposlitev). Od
konca leta 2018 se v strokovno vodenje in spremljanje uporabnikov v integrirani
zaposlitvi vključuje tudi tehnolog. Strokovna usmerjenost bo še naprej krepitev
uporabnikov pri razreševanju konfliktnih situacij, čustvenih težav, krepitvi
socialnega učenja in aktivno vključevanje v okolje.
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V prihodnjem letu načrtujemo še dodatno razširitev zaposlitvenih možnosti
trgovini Skrbovin´ca.
Plan vključevanja uporabnikov v storitve za leto 2019
Delo v čiščenju
čiščenje prostorov :pomivanje tal, brisanje tal, pometanje stopnišča, brisanje prahu,
razkuževanje držal, čiščenje avle, sesanje predpražnikov, odvažanje kontejnerjev in
ločevanje odpadkov
vodenje uporabnikov pri delu: varuh I, delovni inštruktor
Cilj: občasni sestanki z uporabniki in zaposlenimi, ki uporabnike vodijo pri tej storitvi,
uvajanje novih uporabnikov v storitev
Delo v pralnici od 12.00 do 13.30 ure
zlaganje brisač, krpic, sortiranje perila in zlaganje nogavic
spremljanje uporabnikov pri delu: po razporedu strokovna delavka, varuh I
Cilj: ohranjanje osvojenih veščin uporabnic, skrb za ustrezno delovno okolje, občasni
sestanki z uporabniki in zaposlenimi, ki uporabnike vodijo pri tej storitvi
Delo v strežbi od 13.00 do15.00 ure
priprava pogrinjkov, serviranje hrane, pospravljanje posode- delo v strežbi poteka v od
13.00 do 14.15 ure in od 14.30 do 15.30 ure (vodenje gospodinja)
vodenje uporabnikov pri delu: varuh I, strežnica
Cilj: občasni sestanki z uporabniki in zaposlenimi, ki uporabnike vodijo pri tej storitvi,
izobraževanje na temo higiene rok, skrb za ustrezno zaščitna oblačila
Delo v kuhinji Sodexo
Pospravljanje in sodelovanje pri pomivanju posode: 2 uporabnici in 1 v fazi uvajanja v
delo
Cilj: usposobiti eno uporabnico za redno delo, skrb za ustrezna zaščitna oblačila in
obutev, izobraževanje iz HCCP-a
Vodenje uporabnikov: varuh I, strežnica. Strokovna delavka
Delo v zelenem program
Urejanje cvetlične grede, grabljenje listja, košnja trave, pometanje dvorišča, kidanje
snega, sodelovanje pri vzdrževanju sadovnjaka ter skrb za gredice v terapevtskem
vrtu, gredico z sivko in jagodičevje (en uporabnik)
vodenje uporabnikov pri delu- glede na naravo dela: delovni inštruktor, strokovna
delavka, vzdrževalec, varuhinja
Cilj: aktivnosti v vrtu, učenje, spoznavanje, gojenje zelenjadnic in cvetlic, zelišč in
dišavnic za prodajo, dodatnega uporabnika usposobiti za samostojno košnjo trave,
izvedba izleta z uporabniki in zaposlenimi
Delo v avtopralnici
Zunanje in notranje čiščenje službenih avtomobilov od aprila do oktobra
Vodenje uporabnikov pri delu: delovni inštruktor, varuh I.
Delo bo potekalo, če bomo zagotovili ustrezen kader za vodenje uporabnikov
Lažja administrativna dela
Kuvertiranje pisemskih pošiljk za potrebe zavoda, odnašanje pošte na bližnjo pošto in
po potrebi v enote dnevnega varstva, pomoč v recepciji (en uporabnik delo v recepciji
od 12.00 do 14.00 ure), uničevanje dokumentov
Vodenje uporabnikov zaposleni, ki jim je priznan dodatek za neposredno delo z
uporabniki.
Cilj: zagotoviti redno vključevanje v delo v recepciji
Lažja vzdrževalna dela
Pomoč pri selitvah, sodelovanje pri manjših popravilih, pomoč pri transportu, pripravi
za kosovni odvoz, nakupih
Cilj: v storitev vključiti nove uporabnike
Vodenje pri delu delovni inštruktor, varuh I.

V storitve bo vključenih cca. 30 uporabnikov, ki jih bo strokovno spremljali
zaposleni v storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
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OBRAČUN NAGRAD, ANALIZA POSLOVANJA



Nagrade uporabnikom se obračunavajo in
izplačujejo v skladu s Pravilnikom o
nagrajevanju odraslih oseb z motnjo v
duševnem razvoju. Spremembe v pravilniku
potrjuje Svet zavoda.
Spremljanje obsega:

Mesečni obračun nagrad, ažuriranje
tabel za nagrade.

Spremljanje in analiziranje podatkov o
prodaji, porabi materiala in razdeljenih
nagradah, ugotavljanje ustreznosti kalkulacij,
Usklajevanje in spremembe cen glede na razmere na trgu in cene
materialov. Izdelava po-kalkulacij z namenom preverjanja ustreznosti
stroškov materiala in dela ter po potrebi korekcije cen



Popis zalog izdelkov v Skrbovin'ci in zavodu v mesecu januarju. Izvedba
letne razprodaje zalog.



Mesečno se spremlja tudi stanje rezervnega sklada in sklada skupne
porabe. Načrt porabe se vsakoletno potrdi na februarski seji strokovnega
sveta.

Prevozi v dnevnem varstvu

Prevoze bomo še naprej zagotavljali vsem vključenim uporabnikom. Tudi v
prihodnjem letu bomo poskušali racionalizirati prevoze ter poskrbeti za
razbremenitev vključenih zaposlenih. Prizadevamo si tudi, da se kljub izzivom
pri organizaciji izogibamo »copatnemu sistemu« za naše uporabnike
institucionalnega varstva. Še naprej v vključevanje v prevoze uvajamo nove
zaposlene, predvsem delovne inštruktorje in varuhe v enoti Šiška. Trenutno je
v izvajanje prevozov vključenih 9 zaposlenih.
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4. INSTITUCIONALNO VARSTVO
Varstveno delovni center Tončke Hočevar, kot najstarejši zavod v Sloveniji, se v
institucionalnem varstvu srečuje s staranjem uporabnikov in s stalnim
spreminjanjem potreb in prilagajanjem okolja za kvalitetno življenje.
Zavod veliki večini uporabnikov predstavlja edini dom. Uporabniki
institucionalnega varstva le redko zahajajo domov. Tudi mlajši, bolj sposobni
uporabniki ne zahajajo domov, ker so se osamosvojili in živijo samostojno v
stanovanjskih skupinah. Prav zaradi vseh omenjenih okoliščin, se vsi zaposleni
v institucionalnem varstvu trudimo, da skrbimo za domačnost, dobro počutje in
kvalitetno izvedeno storitev.
V letu 2019 si želimo, da bi postali še boljši v prepoznavanju počutja uporabnikov
in čim bolj uspešni v zadovoljevanju njihovih potreb. Še naprej se bomo trudili
ohranjati pridobljene sposobnosti, interese, veščine in socialne spretnosti pri
uporabnikih, ter razvijati nove. Uporabnik je pomemben v soustvarjanju svojega
življenja.
S pomočjo delavcev v institucionalnem varstvu bomo nadaljevali z učenjem
različnih gospodinjskih aktivnosti ter vključevanjem uporabnikov v različna hišna
opravila. Nadaljevali bomo z izvajanjem rednih ponedeljkovih sestankov v vseh
gospodinjskih enotah zavoda, saj so ti sestanki priložnost za pogovor in sprotno
reševanje težav ali sprotno izpolnjevanje želja.
Zavedati se moramo, da si uporabniki vseh svojih sostanovalcev ne izberejo
sami, zato je nujno, da ob nasičenosti v odnosih poskrbimo za preselitev in ob
tem tudi za razbremenitev ter spremembo v okolju. Še naprej se bomo trudili,
da bodo uporabniki imeli najbolj optimalno namestitev znotraj zmožnosti.

KAPACITETA
V letu 2019 je plan namestitev glede na obstoječe kapacitete.
TABELA 1: Plan namestitev v letu 2019
Enota
Dom Šiška
Bivalna enota Zelena jama
Bivalna enota Brajnikova
Stanovanjska
skupina
Vodnikov dvor
Stanovanjska
skupina
Vrhovci
Stanovanje Fužine
Stanovanje Litostrojska
Bolniška soba
Skupaj



Kapaciteta
60
15
8
4
6
2
1
2
96 +2

Vse kapacitete zavoda so 100% zasedene.
V institucionalnem varstvu imamo tudi bolniško sobo z dvema posteljama.
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Soba je namenjena urgentnim sprejemom oz. premestitvam uporabnikov, ki
potrebujejo več zdravstvene nege ali ne zmorejo v času bolezni bivati
samostojno v stanovanjski skupini.
Začasne namestitve izvajamo v enoti Šiška glede na potrebe staršev po
začasnih namestitvah (bolezen, dopust, postopna uvajanja), v kolikor je
bolniška soba prosta. Če svojcem v zavodu ne moremo ponuditi namestitve,
jim pomagamo urediti namestitev v drugem zavodu.
V začetku leta je bilo opravljenih nekaj kadrovskih sprememb znotraj
gospodinjskih enot – rotacije zaposlenih.
Plan je širiti kapacitete v skladu z ukrepi deinstitucionalizacije.

Prioritetne aktivnosti institucionalnega varstva za leto 2019 so:
Za uporabnike:
•
Spodbujanje uporabnikov v še večje sodelovanje pri gospodinjskih in
drugih hišnih opravilih.
•
Spodbujanje uporabnikov k športnim aktivnostim in sprehodom.
•
Ohraniti medinstitucionalno druženje - balinanje z VDC Želva in VDC
Janez Levec.
•
Redno izvajanje popoldanskih aktivnosti (kolesarjenje, pogovorna
skupina, angleščina, nemščina, kuharski krožek, itd.).
•
Usposabljanje uporabnikov stanovanjskih skupin na temo pravilnega
ravnanja v kriznih situacijah (požar, odklop elektrike v hiši, itd.).
•
Redno izvajanje skupine za samozagovorništvo.
•
Ob evalvacijah individualnih programov k sodelovanju povabiti
primarne osebe za zdravstveno nego.
•
Priprava dokumentacije DIIP za odprtje enote za krizne namestitve
(kapaciteta za 6 uporabnikov)
•
Priprava dokumentacije DIIP za odprtje nove bivalne enote – razselitev
uporabnikov iz zavoda ter sprejem novih uporabnikov iz čakalne liste
•
Priprava dokumentacije in izgradnja zimskega vrta v stanovanjski
skupini Vodnikov dvor
Za svojce in zakonite zastopnike:
•
Okrepitev sodelovanja s svojci in skrbniki – povabiti svojce na pogovor,
novoletno druženje, evalvacijo individualnega načrta, itd.
•
Oživitev samopomočnih skupin za svojce in zakonite zastopnike.
Za zaposlene:
•
V mesecu aprilu ali maju organizirati ekskurzijo na Koroško in si ogledati
sorodno institucijo.
•
Opraviti letne razgovore z zaposlenimi z namenom prepoznavanja
njihovih potreb.
•
Promocija zdravja in skrbi za osebnostno rast pri zaposlenih.
•
Sodelovanje v superviziji (strokovne delavke, gospodinje, čistilke),
sestankih, timih.
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POMEMBNE PREDVIDENE IZBOLJŠAVE STORITEV INSTITUCIONALNEGA
VARSTVA


Priprava dokumentacije DIIP za odprtje enote za krizne namestitve
(kapaciteta za 6 uporabnikov):
V letu 2019 želimo pripraviti vso dokumentacijo DIIP vezano na omenjen
projekt. V Sloveniji še nimamo enote za krizne namestitve za odrasle osebe z
motnjo v duševnem razvoju. Kadar pride do krizne situacije (uporabnik čez noč
ostane brez svojcev, ki so zanj skrbeli, svojci morajo v bolnišnico, itd.) je
potrebno najti primerno namestitev, ki pa je trenutno ni. Zato bi v našem zavodu
želeli odpreti enoto za urgentne / krizne namestitve, kamor bi lahko namestili
uporabnike kadar bi to potrebovali. V času krizne namestitve bi uporabnik dobil
vso potrebno strokovno obravnavo.


Priprava dokumentacije DIIP za odprtje nove bivalne enote – razselitev
uporabnikov iz zavoda ter sprejem novih uporabnikov iz čakalne liste:
V skladu z deinstitucionalizacijo, si želimo v letu 2019 pripraviti vso
dokumentacijo DIIP za odprtje nove enote s 15 uporabniki. V hišo bi preselili
zahtevnejše uporabnike z več psihiatričnih težav in s tem sprostili veliko
zasedenost zavoda Šiška, obenem pa bi lahko sprejeli tudi kakšnega uporabnika
s čakalne liste. Želimo si, da bi bila v neposredni bližini katere izmed že
obstoječih enot zavoda, kar bi omogočalo lažje prehajanje kadra.


Priprava dokumentacije in izgradnja zimskega vrta v stanovanjski skupini
Vodnikov dvor:
Vodnikov dvor je stanovanjska skupina v neposredni bližini zavoda. V letu 2019
si želimo pripraviti vso potrebno dokumentacijo ter izvesti izgradnjo zimskega
vrta v enoti, ter tako dvigniti kvaliteto bivanja uporabnikov. Enota je v
neposredni bližini zavoda, kar omogoča hitro intervencijo zaposlenih, kadar je
to potrebno; obenem pa uporabniki živijo samostojno, po načelih
deinstitucionalizacije.


Usposabljanje uporabnikov stanovanjskih skupin na temo pravilnega
ravnanja v kriznih situacijah (požar, odklop elektrike v hiši, itd.) v
sodelovanju z ZVD:
Odgovorna delavka zavoda za varstvo pri delu, bo skupaj z gospodinjci in
vzdrževalcem izvedla nekaj praktičnih usposabljanj kako naj uporabniki
postopajo v posamezni situaciji. Na to temo bodo sodelavci skupaj z uporabniki
izdelali tudi kratka navodila v lahko berljivi obliki.


Ob evalvacijah individualnih programov k sodelovanju povabiti primarne
osebe za zdravstveno nego:
V letu 2019 želimo imeti poglobljene evalvacije individualnih načrtov, v katere
bodo vključeni vsi ključni delavci za uporabnika (strokovni delavci, gospodinje,
primarne osebe za zdravstveno nego in zaposleni dnevnega varstva). Da
uporabnik uresniči svoje cilje, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu življenju je
potrebno prizadevanje vseh zaposlenih, ki z njim delajo.
 Redno izvajanje skupine za samozagovorništvo:
Ekipa zaposlenih in uporabnikov se je preteklo leto usposobila za delo v
samozagovorniških skupinah. V institucionalnem varstvu si želimo, da se bo
skupina redno srečevala in delovala vse leto.
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Vsebina dela

Sestanki

Medinstitucionalno
delo
Sodelovanje s starši
Vodenje
stanovanjskih skupin,
bivalne
enote
in
zavoda
Individualno delo z
uporabniki
in
njihovimi
skrbniki,
svojci

Aktivnost
Sodelovanje v strokovnem svetu
Vodenje sestankov strokovnih delavcev, ki
delajo v institucionalnem varstvu
Vodenje sestankov za gospodinjce in
strokovne
delavke
institucionalnega
varstva
Vodenje
sestankov
institucionalnega
varstva in sodelovanje na raportnih
sestankih – raport socialne oskrbe in raport
zdravstvene nege
Sodelovanje na sestankih vodij enot/ po
potrebi
Vodenje sestankov z službami oskrbe
(vzdrževalci, perice, čistilke)
Sodelovanje s sorodnimi institucijami
Sodelovanje s starši (telefonsko, preko
elektronske pošte, osebno na timih in
srečanjih)
Strokovno
vodenje
in
delo
v
vseh
gospodinjskih enotah
(ponedeljkovi sestanki delavcev v vseh
enotah skupaj z uporabniki)
Individualno svetovanje uporabnikom
Govorilne ure za svojce, skrbnike
Sodelovanje v timu za posameznega
uporabnika
- Izdelava in evalvacija individualnih načrtov
za
vse
uporabnike
institucionalnega
varstva (načrte pišejo različne odgovorne
strokovne delavke, ki delajo v domu)
Organizacija prostega časa uporabnikov
institucionalnega varstva: aktivnosti, dogodki
za uporabnike

Rok izvedbe

Tekom celega
leta, po potrebi

Tekom
leta

celega

Tekom
leta

celega

Tekom
leta

celega

Tekom
leta

celega

Tekom
leta

celega

Tekom
leta

celega

Individualni načrti za
uporabnike

Organizacija prostega
časa uporabnikov

Delo podpornih služb
Vzdrževanje
 Trije vzdrževalci in ena vzdrževalka bodo tudi v letu 2019 nadaljevali z
vzdrževanjem stavb, vozil in z občasnim vključevanjem v prevoze
uporabnikov v enote dnevnega varstva.
 Tudi v službi vzdrževalcev imamo od januarja naprej redne ponedeljkove
sestanke, kjer se načrtuje delo in sproti določa prioritete vzdrževanja.
Pranje
 V februarju se bo upokojila ena perica. Druga perica dela od 8.00 – 16.00
ure. Z marcem bomo zaposlili perico za polovični delovni čas.
 Pralnica obratuje pet dni v tednu, med prazniki pa se izvajajo 5 urna
dežurstva, ker pralnica ni nikoli zaprta več kot 48 ur.
 V delo v pralnici se bodo poleg dveh peric še naprej vključevali uporabniki,
ki so vključeni v storitve – delali bodo pod vodenjem zaposlenih dnevnega
varstva.
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Čiščenje
Čistilke izvajajo čiščenje vse dni v letu. V dopoldanskem času se čistijo prostori
institucionalnega varstva in skupni prostori; v popoldanskem času pa prostori
dnevnega varstva. S tovrstnim delom bomo nadaljevali tudi v letu 2019.




Enote Vič, Moste in Bežigrad čisti čistilni servis.
Enkrat na 14 dni ali enkrat mesečno se bo tudi v prihodnje čistilo
stanovanjske skupine; kot pomoč uporabnikom, ki sicer prostore čistijo
sami.
Po dogovoru se izvajajo generalna in druga večja čiščenja.

Recepcija
Recepcija zavoda je zelo pomembna. V njej se zbirajo uporabniki, prav tako pa
receptor spremlja prihode in odhode obiskovalcev. Recepcija je odprta od 6.00
ure zjutraj in vse do 18:30 ure.
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5. DELOVNI NAČRT ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
Vodja ZNO bo skrbel za organiziranje zdravstvene storitve, koordiniranje in
povezovanje z ostalimi službami za zdravstveno preventivno dejavnost in
sodeloval z zunanjimi sodelavci zdravstvene stroke.
Vsebina dela
Zobozdravstvena
obravnava
Sodelovanje
v
SOUS-u
Sodelovanje
v
Sekciji VDC-jev
Slovenije
Zdravstvena
preventiva

Aktivnost
Zagotavljanje
ustrezne
obravnave uporabnikov

Redna udeležba na sestankih SOUS-a

Slavko
Bolčevič

Rok izvedbe
Tekom celega
leta
Tekom celega
leta

Redna udeležba na sestankih Sekcije VDC-jev
Slovenije

Slavko
Bolčevič

Tekom celega
leta

Spremljanje prevalence in incidence proti
hepatitisu B

Slavko
Bolčevič

Sestanki

Redni sestanki službe zdravstva in nege

Služba ZN

Psihiatrična
obravnava

Zagotavljanje ustrezne psihiatrične obravnave
uporabnikov

Zdravnik
specialist
psihiatrije

Zdravstvena
obravnava

Zdravstvena
obravnava
uporabnikov
medicinsko diagnosticiranje

Zdravnik

Tekom celega
leta
Enkrat
v
mesecu
–
tekom celega
leta
Sreda
–
tekom celega
leta
Torek
in
petek
–
tekom celega
leta

Zdravstvena
zakonodaja
Zdravstvena
preventiva
Zdravstvena
preventiva
Zdravstvena
preventiva

Izvajalec
zobozdravstvene

in

Priprava standardov v zdravstveni negi
Ažuriranje
programa
preprečevanja
bolnišničnih okužb
Priprava in izvedba sezonskega cepljenja za
uporabnike CV

Zobozdravnik

–

Slavko
Bolčevič
Slavko
Bolčevič

Marec 2018
Oktober 2018

Služba ZN

November
2018

Ažuriranje pandemskega načrta

Slavko
Bolčevič

Po potrebi

Zdravstvena
preventiva

Zagotavljanje ustrezne oskrbe glivičnih nohtov
uporabnikov in nohtov sladkornih bolnikov

ZD
Šiška
Medicinska
pedikura

Tekom celega
leta

Zdravstvena
preventiva

Zdravstveno vzgojno delovanje na zavedanju
uporabnikov o higieni rok

Služba ZN

Zdravstvena
preventiva

Ugotavljanje odstopanj vitalnih funkcij vseh
uporabnikov enote Šiška

Služba ZN

Zdravstvena
preventiva

Zagotavljanje
ustrezne
oskrbe
kože
uporabnikov in preprečevanje kožnih vnetij
Ocenjevanje
ogroženosti
uporabnika
za
nastanek RZP in ocena za nevarnost padca z
uporabo Waterlow lestvice in pripravljenega
računalniškega obrazca v ISOV
Ocenjevanje
prehranske
ogroženosti
–
presejalni test

Zdravstvena
preventiva
Zdravstvena
preventiva
Zdravstvena
preventiva

Promocija kontinence
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Enkrat
na
mesec
–
tekom celega
leta
Enkrat
na
mesec
–
tekom celega
leta
Tekom celega
leta

Služba ZN

Februar 2019

Služba ZN

Marec 2019

Služba ZN

Tekom celega
leta
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Storitev zdravstvene nege bomo izvajali v institucionalnem varstvu v
sodelovanju z uporabnikom, njegovo družino in člani negovalne ter zdravstvene
skupine ter v skladu s Splošnim dogovorom in Pogodbo o izvajanju programa
zdravstvenih storitev. Z ZZZS bo potekala elektronska izmenjava podatkov. S
področja zdravstvene nege I bomo zagotavljali: stalen nadzor splošnega stanja
ter pripravo, razdeljevanje in aplikacijo zdravil.
S področja zdravstvene nege II bomo izvajali manjše preveze, aplikacije
obkladkov, aplikacije subkutanih in intramuskularnih injekcij, delno pomoč pri
življenjskih aktivnostih, kontrolo odvajanja, izločkov in aplikacijo odvajal,
individualno pripravo na življenje izven institucije, odvzem materiala za
laboratorijske preiskave, spremljali in evidentirali bomo psihično stanje, merili
vitalne funkcije ter izvajali vlažilne in terapevtske inhalacije po naročilu
zdravnika.
Izvajali bomo tudi zdravstveno nego III in glede na potrebe medicinske
postopke pri katerih je porabljen čas negovalnega kadra več kot 1 uro, čeprav
nam tega ZZZS ne prizna kot plačljivo storitev.
V delo bomo vključevali storitve delovne terapije, fizioterapije ter zdravstveno
vzgojno delo.
Storitve zdravstvene nege bomo opravljali glede na potrebe uporabnikov po
pripravljenem individualnem načrtu, ki ga bomo za posameznika pripravili v
sodelovanju z izbranim osebnim zdravnikom, zdravstveno primarno osebo,
delovnim terapevtom in fizioterapevtom in kot je opredeljeno v Merilih za
razvrščanje oskrbovancev v kategorije zahtevnosti zdravstvenih storitev
socialno varstvenih zavodov. Potekalo bo po naslednjih elementih: ocenjevanje
potreb po zdravstveni negi, razvrščanje zdravstvenih potreb po prednostnem
zaporedju, izvajanje potrebne zdravstvene nege, dokumentiranje opravljenega
dela, opazovanje in odkrivanje posebnih odstopanj od zdravja, opazovanje in
odkrivanje reakcij na prejeto terapijo, ustrezen prenos informacij.
V okviru preventivnih nalog bomo za uporabnike organizirali in sodelovali pri
izvedbi preventivnih pregledov, cepljenju proti gripi. Skrbeli za ustrezen odvzem
materiala za laboratorijske preglede. Sodelovali bomo pri pripravi jedilnika. Vršili
in nadzorovali bomo razkuževanje in ustrezno čiščenje ožjega uporabnikovega
okolja. Sledili bomo ukrepom iz Programa preprečevanja bolnišničnih okužb.
Zagotavljali bomo ustrezna zaščitna sredstva in zdravstveno vzgajali uporabnike
in sodelavce v smislu preprečevanja okužb, poškodb oz. drugih neljubih
dogodkov. Vodili bomo ustrezno zdravstveno dokumentacijo.
Na področju kurative bomo sodelovali pri zdravstvenih pregledih uporabnikov,
vršili vsakodnevno zdravstveno nego ter zdravstveno nego akutno in kronično
obolelih uporabnikov, po potrebi nudili paliativno zdravstveno nego ter nego
umrlega.
Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci, sodelavci, starši, skrbniki bo
zajemalo: načrtovanje, organiziranje, vodenje ter vrednotenje zdravstvene
nege, usmerjanje negovalnih postopkov, sodelovanje, obveščanje in učenje
staršev oz. skrbnikov o zdravstveno negovalnih problemih, postopkih,
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sodelovanje pri izdelavi in vrednotenju individualnega načrta uporabnika,
vodenje in organizacija vseh postopkov za preprečevanje okužb ter vzdrževanje
higiene, seznanjanje uporabnikov, zaposlenih, staršev oz. skrbnikov z aktualnimi
zdravstvenimi problemi, skrb za ohranjanje in izboljšanje zdravja.
DELOVNI NAČRT FIZIOTERAPIJE
Fizioterapevtka bo skrbela za redno obravnavo uporabnikov:
 članica projektne skupine: Promocija zdravja na delovnem mestu za
zaposlene
 dnevno sodelovanje na raportnih sestankih
 fizioterapevtska obravnava uporabnikov z akutnimi / kroničnimi stanji
mišično – skeletnega sistema
 izvajanje fizioterapevtskih storitev s poudarkom na individualnem pristopu
 kontinuirana ft. obravnava uporabnikov po vseh travmatoloških stanjih /
poškodbah lokomotornega sistema
 mesečne govorilne ure za starše oz. zakonite zastopnike uporabnikov
 multidisciplinarno sodelovanje s sodelavci zavoda
 različna izobraževanja in izvedba internega izobraževanja (Ergonomija na
delovnem mestu za zaposlene)
 skrb za ergonomijo delovnega mesta in prilagoditve ožjega in širšega
okolja uporabnikov (v sodelovanju z delovno terapevtko)
 skrb za medicinsko – tehnične pripomočke (v sodelovanju z delovno
terapevtko)
 skrb za varnost uporabnikov, učenje postopkov za zagotavljanje varnosti
uporabnikov (učenje, treningi transferjev, ...)
 sodelovanje na mesečnih sestankih Strokovnega sveta zavoda
 sodelovanje na sestankih zdravstveno – negovalne službe
 sodelovanje z osebnim zdravnikom uporabnikov (domski uporabniki)
 tedensko vodenje skupinskih gibalnih aktivnosti (namenjeno vsem
uporabnikom)
 uporaba računalniškega sistema ISOV , zapisovanje fizioterapevtskih
obravnav
 vodenje projektne skupine, pod naslovom: Športne igre za uporabnike (z
delovno terapevtko)
 vodenje projektne skupine pod naslovom: Program zdravega življenjskega
sloga za uporabnike
 vzdrževanje / izboljšanje / ohranjanje obstoječih stanj uporabnikov
(fizično onemogli, starostniki, invalidi).
DELOVNI NAČRT DELOVNE TERAPIJE
Delovni terapevti tako znotraj kot tudi zunaj zavoda aktivno delujemo in
sodelujemo na različnih področjih. S svojimi obravnavami in različnimi pristopi
na podlagi izraženih želja in potreb posameznika pripomoremo k boljšemu
počutju uporabnikov, njihovi večji participaciji oz. samostojnosti v ožjem in
širšem okolju ter k uresničevanju njihovih potencialov.
Tudi v letu 2019 bosta v delovni terapiji zaposleni dve delovni terapevtki, ena
za polni in ena za polovični delovni čas. Poudarek bo na individualnih
obravnavah, potekale pa bodo tudi skupinske. Izvajale se bodo v prostoru za
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delovno terapijo, v delavnicah, bivalnih prostorih, dislociranih enotah, po potrebi
pa tudi v zunanjem okolju.
VDC Tončke Hočevar je učna baza za študente delovne terapije, ki študij
opravljajo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, zato bodo tudi v tem letu pri nas
opravljali klinično prakso. Opravljalo se bo tudi pripravništvo za delovno terapijo,
v planu pa so tudi krajša kroženja pripravnikov iz drugih ustanov.
Ostale planirane aktivnosti delovne terapije v letu 2019:
-

-

ocena potrebe ter aplikacija pripomočkov za večjo samostojnost v dnevnih
aktivnostih in aktivnostih prostega časa ter dela;
ocena po prilagoditvah v ožjem in širšem okolju;
učenje dnevnih aktivnosti;
ocena in prilagoditev uporabnikovih bivalnih prostorov, delovnega mesta
(ergonomija);
po potrebi se bodo izvajala testiranja pri novo vključenih uporabnikih v
institucionalnem varstvu (FIM, Barthel index, KPSS, Ček lista interesov,
COPM,…);
ocenjevanje, svetovanje, aplikacija ter učenje uporabe medicinsko
tehničnih pripomočkov (MTP);
sodelovanje pri pregledih zdravnikov specialistov
sodelovanje s fizioterapijo na področju MTP, ergonomije, rehabilitacije,…
učenje uporabnikov pri obvladovanju ožjega in širšega okolja;
gospodinjske aktivnosti;
hortikulturne aktivnosti v času sezone;
različne skupinske in individualne terapevtske aktivnosti;
kognitivni treningi;
intenzivno delo z uporabniki z avtizmom;
izvedba kreativnih delavnic;
uporabnice bodo nadaljevale z delom v vrtcu Vodmat;
vključevanje uporabnikov v storitve na nivoju zavoda;
razvojno nevrološka obravnava;
učenje obvladovanja ožjega in širšega okolja;
učna baza za študente oddelka delovne terapije na Zdravstveni fakulteti v
Ljubljani;
v sodelovanju s fizioterapijo izobraževanje sodelavcev in svojcev v zvezi z
uporabo MTP, ergonomijo, dnevnimi aktivnostmi,…;
mentorstvo pripravnikom delovne terapije;
priprava športnih iger za uporabnike;
aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu;
vodenje Aktivna delovnih terapevtov v VDC Tončke Hočevar;
priprava različnih vsebin v lahko berljivi obliki;
sodelovanje s strokovnimi delavci in drugimi službami v zavodu in izven
njega;
sodelovanje v E-qalin skupinah;
letovanje z uporabniki;
strokovno izobraževanje na različnih področjih;
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6. DELOVNI NAČRT SVETOVALNE SLUŽBE
Vsebina dela
Prijava
bivališča

in

odjava

Komisija za sprejeme
odpuste in premestitve

Sprejem, odpust
premestitev
uporabnikov
Prisotnost
uporabnikov

in

Podatki o uporabnikih

Sestanki

Individualni načrti za
uporabnike
Krizne situacije
Organizacija prostega
časa
in
pomoč
uporabnikom
v
institucionalnem
varstvu

Aktivnost
Prijava in odjava začasnega prebivališča
uporabnikov institucionalnega varstva
Pregled in prijava naslovov za vročanje
(pooblastilo stranke)

Terensko delo

Eqalin

Medinstitucionalno
delo

Tekom celega leta nove
prijave
Tekom celega leta
Redne seje vsako sredo
oziroma na 14 dni.
Izredne
seje
ali
korespondenčne
seje
po potrebi v primeru
izrednih dogodkov.

Vodenje in sodelovanje

Vodenje postopkov sprejema, odpusta in
premestitve ter spremljanje uporabnikov v
poskusnem obdobju
Priprava podatkov o prisotnosti uporabnikov
dnevnega varstva
Na podlagi obvestil zakonitih zastopnikov vnos
sprememb v vseh evidencah
Sodelovanje na strokovnem svetu
Sodelovanje na sestankih strokovnih delavcev
Sodelovanje na sestankih institucionalnega
varstva
Sodelovanje na sestankih službe ZNO in
raportnih sestankih
Sodelovanje na sestankih vodij enot/ po potrebi
Sodelovanje v timu za posameznega uporabnika
Izdelava in evalvacija individualnih načrtov za
uporabnike institucionalnega varstva glede na
zadolžitve
Pomoč in celostna obravnava ter sodelovanje v
timu s starši in ustreznimi zunanjimi institucijami
Skupinska
in
individualna
obravnava
uporabnikov, preživljanje prostega časa po vseh
enotah IV
- Pogovorna skupina v domu
Socialna delavka

Pomoč
uporabnikom
po enotah dnevnega
varstva

Rok izvedbe

Psihologinja:
- individualno in skupinsko delo – Vič, Šiška
- seznanjanje uporabnikov z možnostmi
individualne pomoči in dosegljivost psihologinje
Izvajanje hišnih obiskov, pomoč na domu v
sodelovanju s CSD, izvajanje pogovorov ob vlogi
za sprejem na domu v primeru, da se kandidat iz
upravičenih razlogov ne more udeležiti pogovora
v
svetovalni
službi,
sodelovanje
na
multidisciplinarnih timih izven zavoda.
Moderiranje skupine za kakovost
Pomoč pri pripravi gradiv
Sodelovanje v projektnih skupinah za uvajanje
izboljšav
Skrbništvo kriterijev
Sodelovanje
z
ustreznimi
institucijami,
nevladnimi organizacijami in s strokovnjaki v
okviru postopkov in pomoči.
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Tekom celega leta
Mesečno
Tekom celega leta

Tekom celega leta, po
urniku

Ob povabilu
Tekom celega leta
Glede na potrebe
-V
času
dežurstva
tekom celega leta
-1x mesečno
Socialna delavka obiski
glede na potrebe
in
dogovor
Psihologinja obiski v
enoti mesečno oziroma
glede na potrebe

Tekom celega leta

Od marca do junija
Tekom leta

Tekom celega leta
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Delo s sodelavci

Lastno izobraževanje
Individualno delo z
uporabniki in svojci ter
skrbniki
Skrbniška poročila
Statistična poročila
Prehod iz šole v VDC in
koordinacija
prakse
učencev
Delo na projektih
Organiziranje
prostovoljnega dela
Mentorstvo
študentom, učencem
Delo s prostovoljci
Spoznavanje sorodnih
institucij
Izvedba izobraževanj
Kongres
socialnega
dela

Prijava na programe
Erazmus+

Individualno delo z zaposlenimi
Svetovanje sodelavcem dnevnega varstva pri
obravnavi uporabnikov
Svetovanje sodelavcem v institucionalnem
varstvu pri obravnavi uporabnikov
Udeležba na izobraževanju za poglabljanje
strokovnih znanj glede na potrebe dela
posamezne strokovne delavke
Psihosocialna obravnava, krizna intervencija,
vodenje, svetovanje
Govorilne ure za starše
Pridobitev podatkov in oblikovanje poročil
Priprava podatkov
V sodelovanju z dnevnim varstvom in s
svetovalno službo CJL, psihologinja

Tekom
celega
leta
glede na potrebe in
možnosti
Tekom
celega
leta,
glede na možnosti
Tekom celega leta
Po dogovoru
Januar, februar, marec
Marec, april

Tekom celega leta
Projektna skupina za letovanje
Projektna skupina za obravnavo demence
Sodelovanje s prostovoljci, ugotavljanje potreb
uporabnikov in organizacija prostovoljnega dela
Mentorske urice študenti FSD, organiziranje
prakse v VDC, socialna delavka
Informacije in svetovanje za učence, študente,
psihologinja
Koordinacija in organizacija dela prostovoljcev
ter pridobivanje novih prostovoljcev.

Tekom celega leta
1x mesečno, tekom leta
Glede na potrebe
Tekom celega leta

Obisk VDCjev

2x letno

Okrogla miza s CSD, nasilje

Oktober

Udeležba s prispevkom

Oktober

Izvedba prostovoljskega projekta.
Iskanje novih partnerjev za bodoče projekte.
Sodelovanje z zavodom Manipura, ki pošilja
mlade s posebnimi potrebami na kratkoročno
prostovoljno delo.
Prijava projekta za mladinsko izmenjavo.

Tekom celega leta
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7. VARSTVO PRI DELU
V okviru nalog odgovorne osebe s strani delodajalca za področje požarne
varnosti in varstva pri delu je za leto 2019 planirano opraviti naslednje
aktivnosti:











Organizacija in naročanje za usposabljanja iz varstva pri delu in požarne
varnosti,
Organizacija nakupa varnostne obutve in obleke za uporabnike,
Organizacija nakupa varnostne obutve in obleke za zaposlene,
Naročanje rednih pregledov in servisov delovnih strojev s strani
pooblaščenega podjetja,
Naročanje rednih pregledov gasilnih aparatov in hidrantov,
Sodelovanje s pooblaščenim podjetjem ZVD,
Priprava navodil za varno delo,
Koordiniranje aktivnosti iz področja zdravja na delovnem mestu,
Priprava in izdelava zdravstvene ocene tveganja,
Druge aktivnosti za zagotavljanje varnega delovnega okolja v skladu z
zakonom o varnosti in zdravju na delovnem mestu;

Pogodbeni izvajalec, ki v zavodu opravlja naloge iz Varstva pri delu in požarne
varnosti je ZVD d.o.o.. V letu 2019 je planirano redno periodično izobraževanje
iz varstva pri delu in požarne varnosti za zaposlene. Opravljeni bodo letni
periodični pregledi gasilnih aparatov in hidrantskega omrežja, ki jih izvaja
podjetje CPO s katerim imamo sklenjeno letno pogodbo. V skladu s pravilnikom
o osebni varovalni opremi, bomo nabavili zaščitno delovno obutev in obleko.
Izvedli se bodo redni periodični pregledi dvigal v Šiški, Zeleni jami in Vič-u in
redni periodični pregledi aktivne požarne zaščite (APZ). V dogovoru z lokalnim
gasilskim društvom bomo izvedli vajo evakuacije v enoti Šiška.
Izvajati je potrebno tudi druge aktivnosti za zagotavljanje varnega delovnega
okolja v skladu z zakonom o varnosti in zdravju na delovnem mestu in internimi
akti.

8. SISTEM MODELA ZA UPRAVLJANJE KAKOVOSTI EQALIN
Leto 2019 smo začeli v velikih pripravah na vmesno presojo. Konec meseca
marca nas obiščeta zunanja presojevalca, ki bosta pregledala nadaljnje delo na
sistemu kakovosti.
Kot vsa leta do sedaj bomo v mesecu marcu oziroma aprilu pričeli z delom v
petih skupinah za kakovost in eni skupini za razvoj. Skupine za kakovost bodo
imele redna srečanja vsak dan med 14.00 in 15.00 uro; skupina za razvoj pa v
dopoldanskem času.
Ena izmed sodelavk se bo usposobila za procesno vodjo.
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MESEC
Januar

DEJAVNOST
Analize anket
Urejanje dokumentacije

Februar

Priprava gradiva za srečanja
Oblikovanje skupin za kakovost

Marec
maj

-

Predstavitev rezultatov anket
Vmesna presoja
Delo v skupinah za kakovost in v razvojni
skupini

junij

Zaključki del v skupinah za kakovost

Avgust,
september
Oktober december

Preoblikovanje anket v sodelovanju s
Fabriko
Izvajanje anket o zadovoljstvu – uporabniki
in sodelavci
Analize anket o zadovoljstvu
Urejanje dokumentacije v programu Mapp

SODELUJOČI
Podjetje Fabrika
Zaposleni
VDC,
vodja
kakovosti
Vodja kakovosti in sodelujoči
Vodja
kakovosti
in
direktorica
Predstavnik podjetja Fabrika
Obisk zunanjih presojevalcev
Vsi člani petih skupin za
kakovost in ene skupine za
razvoj
Vsi člani petih skupin za
kakovost in ene skupine za
razvoj
Vodja kakovosti, Fabrika
Pripravniki
in
kakovosti
Podjetje Fabrika
Zaposleni
VDC,
kakovosti

vodja

vodja

9. RAČUNOVODSTVO
PODROČJA REVIDIRANJA
Na podlagi dokumentacije, ki smo jo posredovali revizorski hiši so nam opredelili
področja revidiranja, izvedbo revizijske analize tveganja in pripravili terminski
načrt izvedbe notranje revizijskih preverjanj posameznih področij revidiranja za
triletno obdobje.
Notranje revizijske aktivnosti so načrtovane tako, da bo v triletnem obdobju
najmanj enkrat v preverjanje zajeto vsako področje poslovanja našega zavoda,
ki ima vpliv na zakonito, pregledno, učinkovito, uspešno in gospodarno
poslovanje zavoda.
Področja, ki pomembneje vplivajo na poslovanje javnega zavoda (kot npr. plače
in drugi stroški dela, prihodki, nabava blaga, materiala in storitev ter osnovnih
sredstev ter izvedba javnih naročil) pa naj bi bila v določenem obsegu preverjena
vsako leto.
Revizija za leto 2019:
I.
Davek na dodano vrednost (DDV)
II.
Javna naročila
III. Prihodki od MDDSZ, ZPIZ, celodnevnega varstva in zdravstva ter drugi
prihodki (v manjšem obsegu kot v letu 2018)
IV.
Kadrovsko področje plač in drugi stroški dela (v manjšem obsegu kot v
letu 2018)
V računovodstvu bomo mesečno pripravljali bilanco stanja, skrbeli za redno
plačilo računov, pripravo tabel in poročil za ministrstvo in obračun plač.
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10. CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
V okviru DPP bomo v letu 2019 implementirali nove tri ukrepe, ki smo si jih
zadali. Obnovili bomo brošuro DPP ter pravilnik DPP. Izvajali bomo vse ukrepe,
ki smo jih dosegli v preteklih letih ter sodelovali z inštitutom Ekvilib ter v skladu
z možnostmi upoštevali ter skušali realizirati predloge, ki smo jih dobili v izvedeni
anketi.
PS se bo srečala 3x v letu 2019, več priprav in tudi srečanj pa bomo imeli v času
poletnih počitnic za organizacijo otroških dni ter novoletnega srečanja otrok. Le
te priprave pa vključijo tudi sodelavce, ki sicer niso člani PS.

11. NAČRT IZOBRAŽEVANJ
Poleg zunanjih izobraževanj bomo izvedli tudi interna izobraževanja za
posamezne skupine zaposlenih (strokovni delavci, delovni inštruktorji,
zdravstveni kader) in interna izobraževanja na področju varstva pri delu, prve
pomoči, ECC, demenca, zdravje na delovnem mestu.
Zaposleni v zdravstvu in negi se bodo izobraževali v sklopu Zbornice zdravstvene
nege Slovenije v skladu s potrebami in Zbornice delovnih terapevtov.
Izobraževanja bomo realizirali glede na razpoložljiva sredstva in potrebe pri
delu, zato se bo plan skozi leto dopolnjeval. Tudi letošnjem letu bomo v večji
meri izvajali izobraževanje v zavodu in povabili zunanje sodelavce.
Predlogi za izobraževanja
VSEBINA
Delavnica prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja
Diagnostika po tradicionalni kitajski medicini.
Mazgutova metoda
Antistresna terapija glave
Seminar osteopatske obravnave glavobolov inTMS-ja
Medicinska akupunktura
Iridologija
Bownova terapija
EMM – Tech
Izobraževanje za mentorje klinične prakse
Kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z
zdravstvom poveznih okužb
Pristopi pri osebi z motnjami odvajanja
Učna delavnica – aplikacija čistilne klizme
Pristopi pri osebi z motnjami požiranja
Učna delavnica – hranjenje osebe z motnjami požiranja
(per os in gastrostomi)
Bazalna stimulacija oseb z MDR
Učna delavnica bazalne stimulacije
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IZVAJALEC
ZD Ljubljana – SIM center
Akademija za zdravilstvo - Inštitut
Bion d.o.o
Ave Vita
Meda fizioterapija
Akademija za manualno terapijo
Akademija za manualno terapijo
Akademija za zdravilstvo – Inštitut
Bion d.o.o.
BOW - TER
BOW -TER
Zdravstvena fakulteta Ljubljana
Zbornica - zveza
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo

v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico -
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Aspiracija zgornjih dihalnih poti
Menjava plenične predloge
Nameščanje v razbremenilni položaj OMDR in uporaba
transferjev ter pomoč pri vstajanju in posedanju
Vaje za krepitev mišic medeničnega dna
Pravilno dvigovanje bremen
Ukrepanje ob EPI napadu in vodenje osebe ob EPI napadu
(prepoznavanje in dnevnik)
Opazovanje in prepoznavanje bolečine pri MDR
Pravilna aplikacija terapije (drobljenje, lomljenje, hrana)
Izvajanje strokovnih nadzorov
Uporaba življenjske zgodbe uporabnika v zdravstveni negi
European federation of Critical Care Nursing associations
(EfCCNa) - 'Working together - Achieving more'
Poklicna etika
Predavanje - pravilna izbira pripomočkov za inkontinenco,
čiščenje in zaščito kože v povezavi s preprečevanjem
razjed zaradi pritiska
Stanovalec z demenco – negovanje in skrb
Zakonodaja s področja zdravstva
COPM
MNRI – integracija refleksov
Delovni terapevt – mentor študentu in pripravniku
Delovni terapevt – član tima dolgotrajne oskrbe
Bownova terapija
Strokovno srečanje DT
Ko inšpektor potrka na vrata
Usposabljanje po Uredbi o upravljanju z energijo v
javnem sektorju
Izboljšajmo odnose na delovnem mestu – asertivno
komuniciranje
Sodelovanje klinično okolje – izobraževalne institucije
Srečanje glavnih medicinskih sester zdravstvenih in
socialnih zavodov v ljubljanski regiji
Procesni vodje e-qalin
Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov –
mehke veščine
Komuniciranje in konflikti v delovnem okolju
Motivacijski intervju
Čustvena inteligentnost in kako komunicirati asertivno
Specialno pedagoško jahanje
Demenca/zgodnj diagnostika in inovativne metode pri
delu z osebami z demenco
Sočasno prisotne različne duševne motnje
Čuječnost
Gibalne in socialne igre/izkustvena delavnica
Metoda montessori za starejše in osebe z demenco nadaljevanje
Tečaj slovenskega znakovnega jezika
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SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo
SVDCS
zvezo

v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico v sodelovanju z Zbornico -

Zbornica - zveza
Zbornica - zveza
Abena Helpi d.o.o.
Zbornica - zveza
Zbornica - zveza
Uri Soča
Avevita (Žirovnica)
URI Soča
URI Soča
Bow-ter
URI Soča
Inštitut za dolgotrajno oskrbo
Ministrstvo za infrastrukturo
Verlag Dashofer
Zbornica zdravstvene in babiške
nege Slovenije
Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana
FIRIS
Slovensko osteološko društvo
Socialna zbornica
Socialna zbornica
Socialna zbornica
Društvo za aktivnost in terapijo s
pomočjo živali/Zavod Nazaj na konja
Socialna zbornica
Socialna zbornica
IPSA
FIRIS
Sv. Jožef Celje
Zavod ŠOLT
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Interna izobraževanja
VSEBINA
Zdrav življenjski slog

IZVAJALEC
Zdravstveni dom Šiška

Varstvo pri delu
Demenca
Usposabljanje v zvezi s programom POBO
Izobraževanje za novo zaposlene
Individualni razvoj posameznika v procesu likovnega
ustvarjanja
Paliativna oskrba
Postavljanje meja v odnosu do sodelavcev in uporabnikov
Učinkovita komunikacija in timsko delo
Ergonomija na delovnem mestu

ZVD
Simon Strgar
Slavko Bolčević
Zaposleni VDC
Erika Pavlin

TERMIN
Januar,
februar
februar
marec
april
april
junij
oktober
september
november
november

Zdrava prehrana

Ana Delimar
Mojca Kastrin
Petra Kušar Stojakovič
Mateja Klančar Golob in
Nina Fortuna
sodexo

Izpit ECC

CUDV Draga

april

maj

12. PROJEKTNE SKUPINE
Svoje delo nadaljujejo v letu 2019.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PS za pripravo sprememb v programih dnevnega varstva
PS za pripravo dneva VDC Tončke Hočevar
PS za pripravo tedna VDC Tončke Hočevar
PS za dopolnitev obrazca za spremljanje poskusnega dela novo zaposlenih
delavcev
PS za komunikacijo z javnostmi
PS za pripravo dokumentov v lahkem branju
Promocija zdravja na delovnem mestu
PS za pripravo interne strokovne knjižnice
PS za pripravo knjižnice in prostora za uporabnike v sejni sobi
PS za obravnavo demence
Družini prijazno podjetje, DPP
PS za pripravo programa aktivnega staranja za uporabnike
PS za pripravo programa za uporabnike z nižjimi kognitivnimi sposobnostmi in
motoričnimi težavami
PS za ureditev vrta oz. gibalnega vrta, tj. ograja živa meja, zasaditev,
razsvetljava
PS za pripravo programa zdravega življenjskega sloga za uporabnike v VDC
Tončke Hočevar
PS za pripravo lastnega programa
PS za ureditev fotoarhiva
PS za organizacijo letovanj in zimovanj
PS za pripravo športnih iger zaposlenih SVDCS
PS za pripravo modne revije ob 50 – letnici VDC Tončke Hočevar
Komisija za obravnavo vlog za dodelitev donacije
PS za pripravo finalnega nogometnega turnirja SOS

Vodje projektnih skupin poročajo o delu PS na seji strokovnega sveta in pripravijo
poročila o delu.
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13. KOMISIJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisija
Komisija
Komisije
Komisija
Komisija
Komisija
Komisija
Komisija
Komisija

za
za
za
za
za
za
za
za
za

prehrano
pritožbe na storitev zdravstvene nege
spremljanje poskusnih dob
sprejeme, odpuste in premestitve
preprečevanje bolnišničnih okužb
izbor in potrditev izdelkov lastnega programa
letni inventurni popis
obravnavo odpisa osnovnih sredstev
obravnavo vlog za dodelitev donacije
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14. KADROVANJE
T.S.

NAZIV DELOVNEGA MESTA
ČISTILKA

II

IV

TELEFONIST-RECEPTOR

2

STREŽNICA II (1)

3

ADMINISTRATOR

1,5

GOSPODINJA-OSKRB.

8

SOCIALNA OSKRBOVALKA

2

VZDRŽEVALEC IV

2

VOZNIK OSEB S POS.POTR.

VI

1
1
1
1

2 x 4 ure

DEL.INŠTR.II

1+ 1 x 4 ure

VARUHINJA II

5

1
1 x 4 ure
1
5x
pripravnik

DEL.INŠTR.I

0
17 + 2 x 4
ure

VARUH I

6+1x 4 ure

1

VARUH.SPEC.ZNANJA

15

2

SRED.MEDIC.SESTRA

5

VDRŽEVALEC -TEHNIK

1,5

FINAN.RAČ.DEL.

2

POSLOVNI SEKRETAR

1

VIŠ.STR.SOD.V SPL.SL.

1

VODJA V

1

DELOVNI TERAPEVT
VII/1

NOVE
ZAPOSLITVE UPOKOJITVE BOLEZNINE

6
0,5

PERICA II

BOLNIČAR NEGOVALEC

V

ŠT.DEL.

2+2x 4 ure

VODJA III

1

MED. SESTRA - VODJA TIMA

0

POSLOVNI SEKRETAR VII
FIZIOTERAPEVTKA
SKUPINSKI HABILITATOR
SOCIALNA DELAVKA

1

1
11 + 2 x 4
ure
1,5
1,5

VODJA II

2

SKUPAJ

1x
pripravnik

0,5

VII/2 PSIHOLOGINJA
TEHNOLOG
DIREKTORICA

2

2
1

109

11

3

5

Nadomestili bomo izključno odsotnosti (boleznine in porodniške) ter upokojitve.
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15. PLAN INVESTICIJ
Aktivnosti
Priprava DIIPA za stanovanjsko skupino (ali skupek stanovanjskih skupin) ali
kmetijo
Priprava DIIPA za samostojno enoto Lesno-mizarskega programa
Zimski vrt v stanovanjski skupini Vodnikov Dvor
Obnova stopnišča v Šiški (steklena stena – prizme)
Priprava DIIp-a za prenovo stare hiše

Termin
marec
junij
Julij - avgust
april
februar

Podrobnejši opis investicij je v finančnem načrtu.

16. ZAKLJUČEK
V zavodu bomo še naprej stremeli h kakovostnemu izvajanju naše dejavnosti,
trudili se bomo za zadovoljstvo naših uporabnikov, svojcev in zaposlenih ter
nadgradili naša strokovna znanja z dodatnimi usposabljanji.
Letni cilji so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

načrtovano izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji,
načrtovani oskrbni dnevi po vrstah oskrbe (socialna in zdravstvena),
načrtovano izvajanje zdravstvene dejavnosti
povečanje izvajanja lastne dejavnosti,
iskanja novih kooperantskih del,
vmesna presoja sistema spremljanja kakovosti
izvajanje ukrepov certifikata družini prijazno podjetje
pridobitev certifikata Demenci prijazna točka
uspešno izvedene investicije

Želimo si širše integracije uporabnikov, širitev njihovih možnosti aktivnega
socialnega vključevanja na različnih nivojih njihovega življenja.
Bivalno in delovno okolje bomo še naprej prilagajali spremenjenim potrebam in
starosti uporabnikov ter iskali možnosti za razvoj programov, ki bodo vključevali
smernice deinstitucionalizacije.
Skrbeli bomo za gospodarno in racionalno ter vzdržno poslovanje zavoda.
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Naj bo tudi v letu 2019 naše delo pogumno, vztrajno, odgovorno in uspešno.

Pripravili:

Nadja Gantar,
direktorica
in sodelavci
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