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1. UVOD 

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

• varstvo, vodenje 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 deinstitucionalizaciji. 

Pri načrtovanju dela za leto 2017 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 spoznanji, zato bo poudarek tudi na 
strokovnem usposabljanju. 

Naši uporabniki so naše ideje za razvijanje programov, ki bodo usklajeni s sposobnostmi in ki bodo 
zadovoljevali njihove potrebe. Predvsem so potrebni večje pozornosti naši starejši uporabniki. 

Leto 2017 bo cilj pridobiti poleg oranžnega še modri certifikat družini prijazno podjetje in se uspešno 
certificirati na sistemu spremljanja kakovosti. 

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 prostočasnih aktivnost, 
• plan dela na področju spremljanja kakovosti. 

 
 
 
 

  



DELOVNI NAČRT VDC TONČKE HOČEVAR ZA LETO 2017 

4 

2. PRIORITETNE AKTIVNOSTI ZAVODA 

Leto 2017 Prioritetne aktivnosti  

Januar 
 Priprava poročil in delovnih načrtov  

 Letni razgovori z zaposlenimi 

Februar 
 Seja sveta zavoda 

 Sestanek z zakonitimi zastopniki 

Marec 

 Priprava letnih ocen zaposlenih 

 Zbor delavcev 

 Obisk sorodne institucije  

 Priprava na presojo EQ 

April 
 Ažuriranje internih aktov 

 Vpeljava celostne podobe zavoda 

Maj 
 Organizacija dneva VDC 

 Udeležba Športne igre zaposlenih 

Junij 
 Aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu 

 Pregled in dopolnitev načrta integritete 

Julij 
 Organizacija in izvajanje počitniških aktivnosti 

 Posodobljen register tveganj 

Avgust 
 Organizacija in izvajanje počitniških aktivnosti 

 Promocija filma o VDC 

September 
 Sestanek z zakonitimi zastopniki 

 Strokovna ekskurzija za zaposlene 

 Zdravje na delovnem mestu 

Oktober 
 Organizacija tedna odprtih vrat 

 Izobraževanje za skrbnike 

November 
 Inventurni elaborat 

 Priprave na 50  letnico zavoda 

 Obisk sorodne organizacije – 

December 
 Zbiranje dokumentacije za letna poročila 

 Božično novoletne aktivnosti 

Tekom celega 
leta  

 Sistematično izvajanje letnih razgovorov z zaposlenimi 

 Izboljšanje medosebnih odnosov med zaposlenimi ter delovne klime 

 Dvig kakovosti storitev dnevnega in institucionalnega varstva 

 Zdravstvena preventiva uporabnikov in zaposlenih 

 Izdelava mesečnih bilanc za pregled stanja 

 Uvedba intervizijskih srečanj v vseh skupinah zaposlenih 

 Opravljanje evalvacij in priprava individualnih programov za novo sprejete 
uporabnike 

 Priprava internih izobraževanj 

 Kontinuirano uvajanje E-qualina 

 Kontinuirano izvajanje ukrepov družini prijazno podjetje 

 Supervizija za zaposlene 

 Program za pripravo obeležitev 50 letnice zavoda 
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Leto 2017 Aktivnosti vseživljenjskega učenja, prostočasne aktivnosti za uporabnike 

Januar  Srečanja uporabnikov na temo pravic in dolžnosti 

Februar 

 Obisk kulturnih ustanov in prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku  

 Sodelovanje na gledališkem festivalu Tantadruj 

 Sodelovanje na srečanju orffovih skupin Slovenije - Orffomanija 

 Valentinova pošta 

 Ples v maskah 

Marec 
 Gregorjevo in splavitev svečk po Gradaščici 

 Dan žena 

 Materinski dan 

April 

 Aktivnosti ob dnevu Zemlje  

 Velikonočne praznične aktivnosti 

 Sodelovanje v pomladanskih čistilnih akcijah 

 Čistilna akcija okolice VDC 

Maj 

 Teden vseživljenjskega učenja  

 Obisk kulturnih prireditev, ustanov, razstav ob Dnevu muzejev  

 Prireditev ob dnevu VDC – 25.5.2016 

 Udeležba na pikniku Sožitja 

 Pohod ob žici 

Junij 
 Poletni piknik za uporabnike institucionalnega varstva 

 Festival igraj se z mano 

Julij 
 Počitniške aktivnosti 

 Udeležba uporabnikov na doživljajskih taborih Sožitja 

 Različne dejavnosti in krajši izleti v okviru počitniških aktivnosti  

Avgust 

 Počitniške aktivnosti 

 Udeležba uporabnikov na doživljajskih taborih Sožitja 

 Različne dejavnosti in krajši izleti v okviru počitniških aktivnosti  

 Sodelovanje na Komarjevi nedelji  

September 
 Jesenski piknik za uporabnike institucionalnega varstva 

 Izlet društva Sožitje 

Oktober 
 Teden odprtih vrat – 17.10 – 21.10.2016 

 Udeležba na Abilimpiadi 

November  Martinovanje 

December 

 Ples z dedkom Mrazom v Festivalni dvorani – društvo Sožitje 

 Novoletni ples s skupino  

 Novoletne zabave in srečanja s starši, skrbniki po vseh enotah dnevnega in 
institucionalnega varstva 

 
 
 

Plan letovanj in 
zimovanj za 
uporabnike 
VDC TH 

 Rogla, 13.3.-17.3 

 Kope 27.3.-31.3. 

 Kolpa, 5.6. – 9.6. 

 Umag, 28.8. – 1.9. 

 Olimje, prvi teden v septembru 2017 

 Moravske Toplice, september 2017 

 Kranjska gora, 2.10. – 6.10.2017 
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3. DELOVNI NAČRT DNEVNEGA VARSTVA 

V dnevnem varstvu bomo tudi v letu 2017 sledili smernicam strokovnega razvoja in uvajanju sprememb, ki  
sledijo željam in potrebam uporabnikov, skrbnikov in zaposlenih.  

V skladu z načelom deinstitucionalizacije imamo za obdobje 2017-2020 v načrtu preselitev nekaterih 
programov v socialna okolja, kjer bomo še bolje pripomogli k inkluziji in integraciji oseb z motnjo v družbi. V 
načrtu imamo preselitev lesno-mizarskega programa in umetniškega programa iz enote Šiška v samostojni 
enoti ter poiskati primernejše in večje prostore za kartonažni program, ki je zdaj na Viču. S krepitvijo naših 
uspešnih programov uporabnikom zagotavljamo možnost izbire in vse večji nabor različnih zaposlitvenih 
aktivnosti. 

Enote dnevnega varstva bodo 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 (predvidoma od 17. 7. do 15. 8. 2017) in v času od 27. do 29. decembra 2017 bomo izvajali 
aktivnosti dnevnega varstva.  

Prioritetne dejavnosti in aktivnosti dnevnega varstva za leto 2017: 

Za uporabnike: 
• Uvajanje pestre ponudbe dodatnih prostočasnih, zaposlitvenih, terapevtskih in sprostitvenih 

aktivnosti 
• Obuditev aktivnosti pevskega zbora, glasbene skupine, Orffovega orkestra, dramske skupine 
• Obogatitev dodatnih aktivnosti na športno gibalnem področju in intenzivnejša vključitev v 

aktivnosti Specialne olimpijade Slovenije 
• Nove zaposlitvene možnosti, znotraj in zunaj zavoda 
• 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 
• 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 
• Spodbujanje svojcev k aktivnemu vključevanju v Svet zakonitih zastopnikov 
• Spodbujanje svojcev k prostovoljstvu 

 

Za zaposlene: 
• Omogočanje pridobivanja novih znanj na področju strokovnega dela 
• Še naprej 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 
• Organiziranje intenzivnega izobraževanja in opravljanja izpita ECC za večjo skupino zaposlenih 
• 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 – psiho-higienske 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 

 

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 

 

Načrt vsebinskih usmeritev po enotah 

V letu 2017 bomo nadaljevali z spremembami, ki smo jih pričeli v letu 2016. V januarju smo v skladu z načrtom 
vsebinsko uvedli spremembo v dveh programih. V enoto Bežigrad smo preselili program šivanja, ki bo tako s 
kooperantskim delom, kakor tudi z lastnim programom in povezovanju zaposlenih obogatil obstoječe vsebine 
v enoti. Manjši program keramike se bo združil s programom keramike v enoti Šiška. V tem letu bomo tako 
še izboljšali možnosti za izdelavo novih izdelkov lastnega programa. 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 preprostejše 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 
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. 
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Enota Šiška 

Program Kooperantsko delo Lastni program 

Delavnica 
Stara hiša 

Sestavljanje in pakiranje štampiljk in 
drugih igrač, strgal in pakiranje 
različnih plastičnih elementov 
(skobe, pritrdila za kopreno) 

Razvoj lastnega programa. 

Lesno  
mizarski 
program 

 Razvoj novih izdelkov v mizarsko-lesnem programu. 
Prodajno uspešni izdelki še naprej v programu: sušilci 
sadja, zelišč, razni zaboji, lesena embalaža … ter 
dopolnitev programa z novimi izdelki: voziček s poličkami, 
ptičja krmilnica, zaboji za zelenjavo…Možnosti izdelave 
nekaterih izdelkov v drugih enotah ter nadomeščanje 
primanjkljaja kooperantskih del.  
V mizarski delavnici še naprej sledenje načrtu izdelave 
dvokrakih lestev. 

Likovno  
Keramični in 
varstveni 
program  

 Likovni atelje: risanje, slikanje, oblikovanje z različnimi 
materiali, oblikovanje gline, keramike. 
Tkanje na manjše statve 

Program  
3. nadstropje 

Prebiranje, sestavljanje in pakiranje 
plastičnih izdelkov (operacijske 
škarjice, ščipalke, skobe, strgala). 
Spremembe programa s 
prilagoditvami za zahtevnejše 
obravnave (avtizem) in manjše 
skupine. 

Izdelki tiskarske delavnice (tisk, sitotisk, zlatotisk, 
računalniško oblikovanje, tisk). 

Program  
4. nadstropje 

Montažna dela (strgala, ščipalke), vendar v manjši meri. Sortiranje voščilnic. 
Zahtevna vedenjska obravnava, veliko individualne obravnave in vodenja uporabnikov. 
Prostočasne vsebine in vključevanje v zeleni program in druge storitve. 

Enota Bežigrad 

Kooperantska dela Lastni program 

Še naprej sodelovanje z zanesljivimi partnerji 
(pakiranje avtomobilske opreme, prve pomoči...) . 

Šivanje operacijskih škornjev. 

Razvoj tkanja, šivanja izdelkov, kvačkanja, klekljanja, 
pletenja, izdelki iz gline, program voščilnic, gojenje sadik 
zelenjave. 

Šivanje nakupovalnih vrečk, razvoj izdelkov strojnega 
vezenja, razvoj različnih izdelkov iz blaga, dišavne vrečke 
s sivko. 

Enota Moste 

Kooperantska dela Lastni program 

Montažna dela ter sestavljanje in pakiranje drugih 
plastičnih izdelkov (škarjice, skobe, pokrovčki za 
električne doze itd. ), kartonažna dela. 

Razvoj programa pletenja (kape, šali), vključevanje in 
učenje uporabnikov. 
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Enota Zelena jama  

Kooperantska dela Lastni program 

Uporabniki se vključujejo v lažja montažna dela 
sestavljanje ščipalk. 

Uspešen program izdelave oblazinjenih obešalnikov in 
pajackov, v sodelovanju z mizarsko delavnico tudi 
izdelava deščic z napisi in ilustracijami. 

Program enote je usmerjen predvsem v intenzivno obravnavo uporabnikov, ki se težje ali le za krajši čas 
vključujejo v delovne in druge vodene terapevtske in varstvene aktivnosti.  

Enota Vič 

Kooperantska dela Lastni program 

Skupina uporabnikov v tesnem sodelovanju z 
mentorji izvaja celovito kartonažno storitev. 

Ročna izdelava papirja, embalaže, izdelava voščilnic, 
beležk. 

Socialno varstvena storitev 

Izvajanje storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji izpolnjuje z ustavo in zakoni določeno 
zagotavljanje temeljnih človekovih pravic odraslih invalidnih oseb 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 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.  

Varstvo 

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. 

Vodenje 

Osnovna naloga zaposlenih bo skrb za ohranjanje uporabnikovih že pridobljenih znanj in spretnosti. 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: 

 zagotavljanju odprtih možnosti za individualne potrebe posameznika  

 zagotavljanje enakih možnosti 

 zagotavljanje možnosti izbire in soodločanja 

 razvijanju in ohranjanju sposobnosti uporabnikov 
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 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 

 

Delo 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, 

 kje je dober (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. 

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  

 evalvacija in izvajanje individualnih načrtov za vse uporabnike  

 organizacija obiskov in kroženja posameznikov 

 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 

 primerne prehranjevalne navade 

 skrbi za svoje zdravje ter primernih oblikah spolnega izražanja v javnosti 
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 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. 

Zaposlitev pod posebnimi pogoji 

Kooperantska dela 

Cilji:  

 razvoj in sodelovanje v programih kooperantov, ki imajo zanimive izdelke s katerimi lahko vključimo 
v delo čim več uporabnikov; 

 vključevanje v programe lastnih izdelkov. 

Obseg kooperantskega dela: 

 Sestavljanje in pakiranje otroških iger, igrač, štampiljk 

 Sestavljanje in pakiranje izdelkov za vrt 

 Sestavljanje, izdelava in pakiranje izdelkov za saniteto 

 Sestavljanje in pakiranje izdelkov namenjenih za električne inštalacije 

 Pakiranje in sortiranje čestitk 

 Sestavljanje različnih izdelkov iz plastike 

 Različna dela v okviru kartonažne delavnice 
 

Aktivnosti: 
 Pritegniti k sodelovanju nove kooperante. 

 Prilagajanje, koordinacija in spodbujanje sodelovanja med delavnicami za čim bolj samostojno 
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 »kooperantskih delavnicah« poizkušali z vključevanjem del iz lastnega 
programa. 

 Aktivno sodelovanje z obstoječimi kooperanti, njihovo vključevanje v razvoj novih produktov, s 
poudarkom na razvijanje 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 in ustvarjanje pogojev za kakovostne vsebine in 
oblike bivanja uporabnikov v zavodu. 

Lastni program 

IZDELKI LASTNEGA PROGRAMA 

1. PLANIRANJE PROIZVODNJE IN KOORDINACIJA DELA V DELAVNICAH 
Cilj: Čimbolj uravnotežena zaposlitev uporabnikov tekom leta. Kakovostno izpolnjevanje naročil v roku. 

Aktivnosti:  

 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 
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plana po delavnicah.  

 Koordinacija dela pri izdelavi izdelkov, pri nabavi materialov, koordinacija med delavnicami in 
enotami.  

 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 do konca meseca januarja. V mesecu februarju izvedba letne razprodaje zalog.  
 

Lastni program bo obsegal:  

 Enota Bežigrad: voščilnice, leseni okraski, obešanke s sivko, tkane kače, tkane torbe, sadike, izdelki v 
razvoju: čipkast nakit, blazine z vezenimi sporočili. 

 Enota Moste: komplet okraskov volnenih kapic, izdelki v razvoju: obesek za ključe 

 Enota Šiška: lestve, zabojčki, lesene žlice, deske, ptičje hiške, smrekce, žganje s pirografom, v razvoju: 
pručka-boben (mizarsko-lesna delavnica), ročno poslikane skodelice, sklede in krožniki, keramični 
zamaški, izdelki iz kalupov: skodelice, sladkornica, vrček za mleko, žlička  (likovno-keramična 
delavnica), voščilnice, sušeno sadje in čaji (varstvena delavnica 1.nadstropje), izdelek v razvoju: 
obeski z motivi uporabnikov (4.nadstropje)  

 Enota Vič: voščilnice »papir, ki raste«, voščilnice s cerkvenimi motivi, drobne škatlice 

 Enota Zelena jama: čaj (pakiranje čajev), varjenje voščilnic v celofan, kamenčki hvaležnosti, izdelek v 
razvoju: okvir za shranjevanje 

 

2. RAZVOJ OBSTOJEČIH IN NOVIH IZDELKOV  
Cilj: Ponudba kakovostnih, tržno zanimivih  izdelkov z dodano vrednostjo. Sodelovanje med delavnicami s 
ciljem večje produktivnosti.  

Aktivnosti: 

 Izvedli bomo delovna srečanja  zaposlenih za razvoj izdelkov lastnega programa enkrat mesečno.  

 Organizirali bomo vsaj dve  komisiji za izbor izdelkov lastnega programa  

 Organizirali  bomo interne delavnice z namenom izmenjave znanj; organizirali bomo zunanje 
delavnice za usposabljanje in učenje zaposlenih. 

 Vsak izdelek bo opremljen z novo obešanko, kodo in ustreznim opisom. 

 Vsak izdelek v asortimanu bo opremljen z embalažo.  
 

3. 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. 

Aktivnosti:  

 Prodajne poti: prodaja podjetjem in drugim institucijam, maloprodaja posameznikom, prodaja  na 
stojnicah in udeležba na raznih prireditvah 

 Vsaj 1-2 stojnici na mesec tekom leta. Sodelovanje zaposlenih in uporabnikov na stojnicah.  

 Spletno trženje: vsaj 1x tedensko objavljanje na facebook-u in spletni strani 

 Elektronsko trženje (»mailing«)  - elektronsko posredovanje ponudb izdelkov in novosti  

 Ažuriranje zloženk in kataloga izdelkov 

 Razstave in druge oblike predstavljanja  

 Brezplačne objave v medijih 

 Razne oblike sodelovanj z zunanjimi organizacijami 
 

OBRAČUN NAGRAD, ANALIZA POSLOVANJA  

Cilj: Mesečni obračun nagrad. Sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja z namenom ugotavljanja dodane 
vrednosti, ustreznosti kalkulacij, ustreznega obračuna nagrad ter nabave in porabe materiala.  
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Aktivnosti:  

 Mesečni obračun nagrad 

 Vzpostavljen sistem analize poslovanja se bo nadgrajeval ter se sproti na tromesečje ažuriral. 
Spremljali in analizirali  se bodo  podatki o narejenih in prodanih količinah, razdeljenih nagradah in 
porabi materiala 

 Spremljanje višine zbranih sredstev iz nagrad (sklad skupne porabe, rezervni sklad). 
 

Integrirane oblike zaposlitve 

PROGRAM ENOTA ŠTEVILO VKLJUČENIH 
UPORABNIKOV 

Bauhaus Spremlja delovna terapevtka 4 

Sodexo Spremlja delovna terapevtka 1 

Strokovna delavka, delovna terapevtka, nudi intenzivno strokovno podporo uporabnikom v integrirani 
zaposlitvi (usmerjanje, svetovanje,...) ter sodelovanje z zaposlenimi v Bauhausu in osebjem v kuhinji Sodexa 
(integrirana zaposlitev). V tem letu ponovno načrtujemo širitev integrirane zaposlitve za vsaj dva uporabnika 
s krajšim delovnim časom vključevanja v delovne procese izven. Strokovna usmerjenost mora biti tudi v 
prihodnje predvsem na krepitvi uporabnikov pri razreševanju konfliktnih situacij, čustvenih težav, krepitvi 
socialnega učenja, vključevanja v okolje ter normalizaciji. 

Na področju storitve zaposlovanja pod posebnimi pogoji za leto 2017 so naši cilji: 

 nadaljnje usklajevanje cen naših storitev v kooperantskih delih 

 razvoj lastnega programa 

 iskanje alternativnih možnosti zaposlitev pod posebnimi pogoji 

 dobri partnerski odnosi s kooperanti 
 

Plan vključevanja uporabnikov v storitve za leto 2017 

Delo v čiščenju 
čiščenje prostorov v domu: pomivanje tal, brisanje tal, pometanje stopnišča, brisanje prahu, 
razkuževanje držal, čiščenje avle, sesanje predpražnikov, odvažanje kontejnerjev in  ločevanje odpadkov  

vodenje uporabnikov  pri delu: čistilke  

Cilj: občasni sestanki z uporabniki in zaposlenimi, ki uporabnike vodijo pri tej storitvi, uvajanje novih 
uporabnikov v storitev 
Delo v pralnici 

zlaganje perila, podajanje perila, likanje, odvažanje umazanega perila  v pralnico 

vodenje uporabnikov pri delu: perici  

Cilj: ohranjanje osvojenih veščin uporabnic-likanje, skrb za ustrezno delovno okolje, občasni sestanki 
z uporabniki in zaposlenimi, ki uporabnike vodijo pri tej storitvi 
Delo v strežbi in kuhinji  

priprava pogrinjkov, serviranje hrane, pospravljanje, delo v kuhinji Sodexo 3x tedensko od 15.00 do 16.00 
ure(pospravljanje posode), menjava prtov v jedilnici (od ponedeljka do petka od 9.00 do 9.30 ure), delo 
v strežbi poteka v  od 13.30 do 14.15 ure in od 14.30 do 15.30 ure(vodijo gospodinjci) 

vodenje uporabnikov pri delu: gospodinje/ci, receptorka 

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 zelenem programu 

Urejanje cvetlične grede, grabljenje listja,  košnja trave, pometanje dvorišča, kidanje snega, zasaditev 
balkonskega cvetja, sodelovanje pri vzdrževanju sadovnjaka  ter ureditvi vrta v  terapevtskem  vrtu  

vodenje uporabnikov pri delu- glede na naravo dela: potrebi vzdrževalci, varuhinja, delovna terapevtka, 
gospodinjci  in čistilke 

Cilj: terapevtske aktivnosti v vrtu, učenje, spoznavanje, gojenje zelenjadnic in cvetlic, zelišč za prodajo, 
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dodatnega uporabnika usposobiti za samostojno košnjo trave, izlet ob koncu sezone 

Delo v avtopralnici 

Zunanje in notranje čiščenje službenih avtomobilov od aprila do oktobra 

Vodenje uporabnikov pri delu: delovni inštruktor  

Delo bo potekalo, če bomo zagotovili ustrezen kader za vodenje uporabnikov 

Lažja administrativna dela in izdelava dekoracij 

Kuvertiranje pisemskih pošiljk za potrebe zavoda, odnašanje pošte na bližnjo pošto in občasno po enotah 
dnevnega varstva, pomoč v recepciji, uničevanje dokumentov, izdelava dekoracij iz različnih materialov 
in pomoč del. inštruktorju pri dekoracijah 

Vodenje uporabnikov pri delu: receptorka, administratorka, delovni inštruktor 

Cilj: uvesti nov program izdelovanja dekoracije z 2-3 stalnimi uporabniki, dosledno evidentiranje 
storitve 
Lažja vzdrževalna dela 

Pomoč pri selitvah, sodelovanje pri manjših popravilih,  pomoč pri transportu, nakupih 

Vodenje pri delu: vzdrževalci 

Uporabniki sami skrbijo za dosledno beleženje evidence dela. 

V storitve bo vključenih cca 30 uporabnikov, ki jih bo strokovno spremljala delovna terapevtka.  

AKTIVNOSTI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, PROSTOČASNE IN TERAPEVTSKE DEJAVNOSTI 

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 

 izboljšanje samopodobe 

 prepoznavanje in uveljavljanje lastnih interesov in sposobnosti 
 
Dejavnosti: 
Ustvarjalne dejavnosti, 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… 

Prevozi v dnevnem varstvu 

Prevoze bomo še naprej zagotavljali vsem vključenim uporabnikom. Kapaciteta prevozov je na zgornji meji, 
tako da bomo v prihodnje težko vključevali nove uporabnike. 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. DELOVNI NAČRT INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 

V institucionalnem varstvu si želimo, da bi v letu 2017 dvignili kvaliteto življenja uporabnikov in izboljšali 
odnos zaposlenih do uporabnikov in svojcev – zakonitih zastopnikov. Zavedamo se, da je vsaka pritožba 
pomembna in da se iz nje lahko marsikaj novega naučimo ter na podlagi naučenega izboljšamo storitev.  

Sledili bomo zastavljani viziji zavoda ter se trudili zapisano udejanjiti in prenesti v vsakdanje življenje 
uporabnikov, saj je zavod veliki večni uporabnikom edini dom.  

Uporabniki našega zavoda so zelo okrepljeni in brez zadržkov izrazijo vsa svoja pričakovanja in potrebe. Še 
naprej se bomo trudili, da uporabniki za svoje dejanje prevzamejo odgovornost v skladu s svojimi 
sposobnostmi in da smo v življenju vsi zavezani pravicam, obenem pa tudi dolžnostim. 

Nadaljevali bomo z izvajanjem rednih ponedeljkovih sestankov v vseh gospodinjskih enotah zavoda (Šiška, 
Zelena jama in vse stanovanjske skupine), saj je to priložnost za različne teme pogovorov, ki jih izpostavijo 
uporabniki. Prav tako pa bomo s pomočjo srečanj zaposlenih v malih skupinah nadaljevali s sprotnim 
izobraževanjem o novih, sodobnih pristopih v delu z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju.  

S pomočjo delavcev v institucionalnem varstvu bomo nadaljevali z učenjem različnih gospodinjskih aktivnosti 
ter vključevanjem uporabnikov v različna dela ter dejavnosti in krožke in sledili vodilu, da ne delamo namesto 
uporabnika! 

KAPACITETA  

Plan stalnih namestitev 

TABELA 1: Plan namestitev v letu 2017 

Enota Kapaciteta 

Dom Šiška 59 

Dom Šiška – bolniška soba 1 

Bivalna enota Zelena jama 15  

Bivalna enota Brajnikova 8 

Stanovanjska skupina Vodnikov dvor 4 

Stanovanjska skupina Vrhovci 6 

Stanovanje Fužine 1 

Druga družina 1 

skupaj 95 

 V domu Šiška bomo število namestitev zmanjšali za eno posteljo, ker si želimo pridobiti bolniško sobo.  

 Prav tako želimo ohraniti število namestitev v bivalni enoti Zelena jama.  

 V stanovanjski skupini Vrhovci je cilj zapolniti kapaciteto (trenutno imamo eno prosto posteljo). 

 V okviru druge družine obravnavamo dva uporabnika, vendar je cilj v letu 2017 (postopek na CSD traja 
že od leta 2016) prenesti institut druge družine v drug zavod, ki je bližji in bo z uporabnico lažje vzdrževal 
redne kontakte.  

Plan začasnih namestitev 

Glede na to, da so vse postelje v institucionalnem varstvu zasedene, bomo v enoti Šiška glede na potrebe 
staršev po začasnih namestitvah (bolezen, dopust, postopna uvajanja) imeli v letu 2017 na razpolago bolniško 
sobo, ki jo bomo ponudili, če bo prosta.  

Vse namestitve izvajamo v dogovoru s svojci ali skrbniki in tako jim poskušamo vedno priti nasproti v njihovih 
stiskah, težavah. V kolikor jim v zavodu ne moremo ponuditi namestitve, jim pomagamo urediti namestitev 
v drugem zavodu. 
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Planirane prostorske spremembe 

Selitve uporabnikov znotraj zavoda so stalnica, saj se potrebe in tudi želje uporabnikov zaradi staranja in 
drugih zdravstvenih ali psihičnih potreb nenehno spreminjajo.  

V domu se bomo tudi v letu 2017 trudili biti še naprej pozorni na vse to in uporabnikom poiskati najbolj 
optimalno namestitev znotraj zmožnosti. 

Vsebina dela Aktivnost Rok izvedbe 

Sestanki 

- Sodelovanje v strokovnem svetu 
- Vodenje sestankov strokovnih delavcev, ki delajo v 

institucionalnem varstvu (6x letno) 
- 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 vzdrževalci, pericami in 

snažilkami 

Tekom celega leta, 
po potrebi 

Medinstitucionalno delo Sodelovanje s sorodnimi institucijami Tekom celega leta 

Sodelovanje s starši 
Sodelovanje s starši (telefonsko, preko elektronske 
pošte, osebno na timih in srečanjih) 

Tekom celega leta 

Terensko delo Izvajanje hišnih obiskov, po potrebi Tekom celega leta 

Vodenje stanovanjskih 
skupin in doma 

Strokovno vodenje in delo v stanovanjskih skupinah  
(ponedeljkovi sestanki delavcev v vseh enotah skupaj z 
uporabniki) 

Tekom celega leta 

Individualno delo z 
uporabniki in njihovimi 
skrbniki, svojci 

Individualno svetovanje uporabnikom 
Govorilne ure za svojce, skrbnike 

Tekom celega leta 

Individualni načrti za 
uporabnike 

- 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) 

Tekom celega leta 

Organizacija prostega časa 
uporabnikov 

Organizacija prostega časa uporabnikov 
institucionalnega varstva: aktivnosti, dogodki za 
uporabnike 

Tekom celega leta 

Delo podpornih služb 

Vzdrževanje  

 Vzdrževalci se dnevno vključujejo v prevoze uporabnikov v enote dnevnega varstva, s čemer bomo 
nadaljevali. 

 Sodelujejo s pogodbenimi zunanjimi sodelavci in službami, ki izvajajo različna vzdrževalna dela. 

 Med štiri vzdrževalce je razdeljeno tudi vzdrževanje stavb VDC Tončke Hočevar in skrb za vozila. 

Pranje 

 V obnovljeni pralnici opravljata delo dve perici. Pralnica obratuje od 7.00 ure do 22.00 ure dnevno. 
Pralnica ni nikoli zaprta več kot 48 ur, med prazniki se zato opravljajo dopoldanska 5 urna dežurstva. 
Kadar je prisotna le ena perica je pralnica odprta od 8.00 ure do 16.00 ure. 

 V delo v pralnici se bodo še naprej vključevali uporabniki. 

Čiščenje 

 Čistilke izvajajo čiščenje vse dni v letu med 7.00 uro zjutraj in 20,40 uro zvečer. V dopoldanskem času 
se čistijo prostori institucionalnega varstva in skupni prostori; v popoldanskem času pa prostori 
dnevnega varstva.  

 Z letom 2017 se jim je spremenil urnik; delati so začele 6 dni v tednu po 6,40 ur na dan. 

 Enote Vič, Moste in Bežigrad čisti čistilni servis.  
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 Enkrat na 14 dni ali enkrat mesečno se izvaja čiščenje sanitarij in drugih skupnih prostorov tudi v 
stanovanjskih skupinah; kot pomoč uporabnikom, ki sicer prostore čistijo sami. 

 Po dogovoru se izvajajo generalna in druga večja čiščenja. 

 V letu 2017 bo zunanji partner Ivec pripravil izobraževanje na temo uporaba novih, manj agresivnih 
čistil in doseganje istega učinka. 

Recepcija 

V recepciji je trenutno zaposlena ena delavka, ki dela od 6.00 do 14.00 ure. Ob njeni odsotnosti jo redno 
nadomešča administratorka. V letu 2017 bi si želeli v delo v recepciji vključiti uporabnika, ki bi receptorska 
dela opravljal nekaj ur dnevno in bi s tem zapolnili vrzel, ki jo imamo, ker nimamo receptorja, ki bi sprejemal 
obiskovalce tudi v popoldanskem času. 

DRUGE PREDVIDENE IZBOLJŠAVE STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 

 Odprtje nove bivalne enote ali kmetije: 
V skladu z deinstitucionalizaijo si želimo v letu 2017 preseliti zahtevnejše uporabnike z več psihiatričnih težav 
v novo odprto bivalno enoto ali kmetijo in s tem sprostiti veliko zasedenost zavoda Šiška, obenem pa sprazniti 
čakalno listo. 

 Usposabljanje uporabnikov stanovanjskih skupin na temo pravilnega ravnanja v kriznih situacijah 
(požar, odklop elektrike v hiši, itd.): 

Vzdrževalec stanovanjskih skupin bo skupaj z gospodinjci opravil nekaj praktičnih usposabljanj kako naj 
uporabniki postopajo v posamezni situaciji. 

 Priprava dokumentov v lahko berljivi obliki : 
Projektna skupina, ki deluje na podlagi E-Qalina, bo v letu 2017 dokončala svoje delo in pripravila nekaj 
pomembnih dokumentov v lahkem branju (hišni red, dogovor o sprejemu, itd.).  

 Priprava programa zdravega življenjskega sloga za uporabnike VDC Tončke Hočevar: 
Projektna skupina pod vodstvom fizioterapevtke, bo v letu 2017 skrbela za zdrav življenjski slog z različnimi 
športnimi aktivnostmi, enkrat letno bomo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk in še številne druge aktivnosti, 
ki bodo uporabnike spodbujale k skrbi za zdravje. 

 Delo s prostovoljci: 
V institucionalnem varstvu si želimo, da bi dobre prostovoljce obdržali tudi, ko dobijo redno zaposlitev, ker 
se med uporabniki in prostovoljci vzpostavi pomembna vez. Prostovoljec je pomemben drugi v zavodu.  

 Botrstvo: 
Tudi v letu 2017 bomo nadaljevali s projektom Botrstvo, s pomočjo katerega pridobijo tisti uporabniki, ki 
nimajo dovolj finančnih sredstev za življenje, občasni denarni znesek.  
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5. DELOVNI NAČRT SLUŽBE 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 Aktivnost Izvajalec Rok izvedbe 

Zobozdravstvena 
obravnava 

Zagotavljanje ustrezne zobozdravstvene obravnave 
uporabnikov 

Zobozdravnik 
Tekom celega 
leta 

Sodelovanje v 
SOUS-u 

Redna udeležba na sestankih SOUS-a Slavko Bolčevič 
Tekom celega 
leta 

Sodelovanje v 
Sekciji VDC-jev 
Slovenije 

Redna udeležba na sestankih Sekcije VDC-jev Slovenije Slavko Bolčevič 
Tekom celega 
leta 

Zdravstvena 
preventiva 

Spremljanje prevalence in incidence proti hepatitisu B Slavko Bolčevič 
Tekom celega 
leta 

Sestanki Redni sestanki službe zdravstva in nege Služba ZN 
Enkrat v mesecu 
– tekom celega 
leta 

Psihiatrična 
obravnava 

Zagotavljanje ustrezne psihiatrične obravnave 
uporabnikov 

Zdravnik – 
specialist 
psihiatrije 

Sreda – tekom 
celega leta 

Zdravstvena 
obravnava 

Zdravstvena obravnava uporabnikov in medicinsko 
diagnosticiranje 

Zdravnik 
Torek in petek – 
tekom celega 
leta 

Zdravstvena 
zakonodaja 

Priprava standardov v zdravstveni negi Slavko Bolčevič Marec 2017 

Zdravstvena 
preventiva 

Ažuriranje programa preprečevanja bolnišničnih okužb Slavko Bolčevič Oktober 2017 

Zdravstvena 
preventiva 

Priprava in izvedba sezonskega cepljenja za uporabnike 
CV 

Služba ZN November 2017 

Zdravstvena 
preventiva 

Ažuriranje pandemskega načrta Slavko Bolčevič Po potrebi 

 

6. DELOVNI NAČRT SVETOVALNE SLUŽBE 

V svetovalni službi bosta sodelovali psihologinja in socialna delavka. 

Vsebina dela Aktivnost Rok izvedbe 

Prijava in odjava bivališča 
Prijava in odjava začasnega prebivališča uporabnikov 
institucionalnega varstva 

Tekom celega leta nove 
prijave ter decembra 
vsakoletna obnova 

Komisija za sprejeme 
odpuste in premestitve 

Vodenje in sodelovanje 1x tedensko ob sredah 

Sprejem, odpust in 
premestitev uporabnikov 

Vodenje postopkov sprejema, odpusta in premestitve ter 
spremljanje uporabnikov v poskusnem obdobju 

Tekom celega leta 

Podatki o uporabnikih 
Na podlagi obvestil zakonitih zastopnikov vnos sprememb v 
vseh evidencah 

Tekom celega leta 

Individualni načrti za 
uporabnike 

Sodelovanje v timu za posameznega uporabnika 
Izdelava in evalvacija individualnih načrtov za uporabnike 
institucionalnega varstva glede na zadolžitve 

Ob povabilu 
 
Tekom celega leta 

Krizne situacije 
Pomoč in celostna obravnava in sodelovanje v timu ter s 
starši in ustreznimi zunanjimi institucijami 

Glede na potrebe 

Organizacija prostega časa 
v institucionalnem varstvu 

- Skupinska in individualna obravnava uporabnikov; 
preživljanje prostega časa 
- Pogovorna skupina 

-V času dežurstva tekom 
celega leta 
-1x mesečno 

Delo po enotah dnevnega Socialna delavka Glede na potrebe 
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varstva Psihologinja: 
- individualno delo, pogovorna skupina - Vič  
- individualno delo, pogovorna skupina – druge enote 

Mesečno  
Glede na potrebe  in dogovor 

Terensko delo Izvajanje hišnih obiskov, pomoč na domu v sodelovanju s CSD Tekom celega leta 

Medinstitucionalno delo 
Sodelovanje z ustreznimi institucijami, nevladnimi 
organizacijami in strokovnjaki v okviru postopkov in pomoči. 

Tekom celega leta 

Lastno izobraževanje 
Udeležba na izobraževanju za poglabljanje strokovnih znanj 
glede na potrebe dela posamezne strokovne delavke 

Tekom celega leta, glede na 
možnosti 

Individualno delo z 
uporabniki in svojci ter 
skrbniki 

Psihosocialna obravnava, krizna intervencija, vodenje, 
svetovanje 
Govorilne ure za starše 

Tekom celega leta 
 
Po dogovoru 

Skupinsko delo z 
uporabniki 
institucionalnega varstva 

Pogovorna skupina za uporabnike institucionalnega varstva Enkrat mesečno 

Skrbniška poročila Pridobitev podatkov in oblikovanje poročil Januar, februar, marec 

Statistična poročila Priprava podatkov Marec, april  

Organiziranje 
prostovoljnega dela 

Sodelovanje s prostovoljci, ugotavljanje potreb uporabnikov 
in organizacija prostovoljnega dela  

Tekom celega leta 

Mentorstvo  študentom 
Mentorske urice študenti FSD, organiziranje prakse v VDC, 
socialna delavka 
Informacije in svetovanje za različne študente, psihologinja 

1x mesečno, tekom leta 
 
Glede na potrebe 

Delo s prostovoljci  Koordinacija in organizacija dela prostovoljcev Tekom leta 

Prijava na razpis zavoda 
MOVIT 

Prijava na razpis za evropsko prostovoljno službo  
1.rok 2.2.2017  
ali 2. rok 26.4.2017 

 

7. DELOVNI NAČRT FIZIOTERAPIJE 

Fizioterapevtka bo skrbela za redno obravnavo uporabnikov. 

 nadaljevanje fizioterapevtskih storitev s poudarkom na individualnih obravnavah 

 tedensko vodenje skupinskih gibalnih aktivnosti, v kombinaciji s športno-animacijskim programom in 
uporabo različnih fizioterapevtskih. Pripomočkov 

 vodenje projektne skupine pod naslovom: Program zdravega življenjskega sloga za uporabnike VDC 
Tončke Hočevar 

 sodelovanje s sodelavci zavoda (strokovni kader, zdrav.-negovalna služba,...) 

 sodelovanje z osebnim zdravnikom uporabnikov (domski) 

 dosledna, kontinuirana fizioterapevtska obravnava uporabnikov z akutnimi/kroničnimi stanji 

 kontinuirana fizioterapevtska obravnava uporabnikov po vseh travmatskih stanjih/poškodbah 

 vzdrževanje/izboljšanje/ohranjanje obstoječih stanj uporabnikov (fizično onemogli, starostniki, invalidi) 

 skrb za varnost uporabnikov, učenje postopkov za zagotavljanje varnosti uporabnikov (učenje in treningi 
transferjev...) 

 skrb za medicinsko tehnične pripomočke (v sodelovanju z delovno terapevtko) 

 skrb za ergonomijo delovnega mesta in prilagoditve delovnega okolja uporabnikov (v sodelovanju z 
delovno terapevtko) 

 sodelovanje na mesečnih sestankih Strokovnega sveta zavoda 

 udeležba na sestankih zdravstveno-negovalne službe (po potrebi) 

 sodelovanje v projektni skupini: Promocija zdravja na delovnem mestu 

 izobraževanje 

 dnevno zapisovanje fizioterapevtskih obravnav v računalniški 3SZO program 

 dnevno prebiranje raportnih zapisov, sodelovanje na raportnih sestankih 

 1x/mesečno govorilne ure za starše oz. zakonitih zastopnikov uporabnikov 
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8. DELOVNI NAČRT DELOVNE TERAPIJE 

V letu 2017 bo delovna terapija nadaljevala z že zastavljenimi dobrimi praksami iz preteklih let. Obravnave 
uporabnikov se bodo izvajale tako individualno kot tudi skupinsko, v prostoru za delovno terapijo, v 
delavnicah, bivalnih prostorih ali v zunanjem okolju. Izvajali jo bova dve delovni terapevtki, vključevale pa se 
bodo tudi delovne terapevtke, ki so zaposlene na delovnih mestih skupinskega habilitatorja. Sledili bomo 
sodobnim smernicam v naši stroki. Delovna terapija se bo po potrebi obdobno izvajala tudi po dislociranih 
enotah dnevnega in institucionalnega varstva. 

Aktivnosti, ki se bodo nadaljevale: 
- priprava in izvedba izobraževanja za uporabnike, podprtega z lahko video vsebino o varnosti pri delu 

in doma ter ravnanju v različnih nevarnih situacijah; 

- izvedba testa senzorike (za uporabnike, ki bodo to potrebovali); 

- oblikovanje testa za razumevanje govora in preverjanje sposobnosti govora pri uporabnikih 

- priprava in izvedba delavnic za uporabnike »Varno na cesti«; 

- uporabnice bodo nadaljevale z delom v vrtcu Vodmat 

- nadaljevanje vključevanja uporabnikov v storitve na nivoju zavoda 

- nadaljevanje hortikulturnih aktivnosti v času sezone 

- integrirana zaposlitev – Bauhaus in Sodexo; pridobitev enega dodatnega mesta za vključevanje v eno 

izmed oblik integrirane zaposlitve 

Planirane aktivnosti na nivoju zavoda:  
- 1x letno zbir predlogov zaposlenih iz vseh služb za izboljšanje opremljenosti delovnih mest 

- izvedba delavnice za zaposlene s področja delovne terapije  

Planirane aktivnosti, ki se bodo izvajale v dnevnem varstvu: 
- izdelava FIM testa pri na novo vključenih uporabnikih; 

- učenje dnevnih aktivnosti – svetovanje in aplikacija pripomočkov za povečanje samostojnosti 

- prilagoditve na delovnem mestu uporabnika (ergonomija), ocena potrebe po terapevtskih 

pripomočkih za večjo samostojnost pri delu 

- učenje uporabnikov pri obvladovanju ožjega in širšega okolja 

- gospodinjske aktivnosti 

- skupinske terapevtske aktivnosti 

- izvedba »Modne revije« za uporabnike 

- kognitivni treningi za uporabnike, ki so starejši ali je opazen upad na tem področju (skupina, 

individualno) 

- intenzivno delo z uporabniki z avtizmom 

- izvedba kreativnih delavnic 

- izvedba delavnice na temo umivanja rok 

Planirane aktivnosti, ki se bodo izvajale v celodnevnem varstvu: 
- ocenjevanje ter sodelovanje pri individualnem testiranju invalidskih vozičkov za uporabnike 

- ocena potrebe po pripomočkih za večjo samostojnost v dnevnih aktivnostih in aktivnostih prostega 

časa 

- učenje dnevnih aktivnosti   

- svetovanje in aplikacija pripomočkov za povečanje samostojnosti 

- izdelava FIM testov za vse domske uporabnike 

- razvojno nevrološka obravnava 

- ocena in prilagoditev uporabnikovih bivalnih prostorov 

- izvedba kreativnih delavnic 

- učenje uporabnikov pri obvladovanju ožjega in širšega okolja 

- izvedba delavnice na temo umivanja zob 
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9. PROGRAM IZVAJANJA DEJAVNOSTI VARSTVA PRI DELU 

V okviru nalog odgovorne osebe s strani delodajalca za področje požarne varnosti in varstva pri delu je za leto 
2017 planirano opraviti naslednje aktivnosti: 

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

 organizacija nakupa varnostne obutve za uporabnike; 

 organizacija nakupa varnostne obutve in oblek za zaposlene 

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

 naročanje rednih pregledov gasilnih aparatov; 

 sodeloval s pooblaščenim podjetjem ZVD; 

 priprava navodil za varno delo; 

 koordiniranje aktivnosti iz področja zdravja na delovnem mestu; 

 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 
februarju je planirano periodično izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti za zaposlene. 
Pogodbeno podjetje, ki opravlja vzdrževalna dela na elektro inštalacijskem omrežju bo skupaj z vzdrževalci 
odpravilo pomanjkljivosti iz poročila o pregledu, preizkusu in meritvah električne instalacij v enoti Moste in 
enoti Bežigrad (el. meritve in sistem pred zaščito strele), 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. Glede na 
periodiko poteka mora pooblaščeno podjetje izvesti pregled delovne opreme v enotah Vič, Bežigrad, Šiška. 
Izvedli se bodo redni periodični pregledi dvigal v Šiški in Zeleni jami in redni periodični pregledi aktivne 
požarne zaščite (APZ). V letošnjem letu je potrebno z lokalnim gasilskim društvom izvesti vajo evakuacije iz 
Enote 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. 

 

10. PLAN DELA V LETU 2017 NA SISTEMU MODELA ZA UPRAVLJANJE 
KAKOVOSTI E-QALIN 

Leto 2017 bo za sistem modela za upravljanje kakovosti E-Qalin prelomno in zelo pomembno. Pred nami je 
presoja. Zato bodo prvi meseci leta namenjeni pripravi dokumentacije in obisku zunanjih presojevalcev, 
obenem pa seveda tudi nadaljnjemu delu skupin za kakovost. 

MESEC DEJAVNOST SODELUJOČI 

Januar Priprava dokumentov za presojo, analiza anket – FABRIKA Vodja kakovosti 
Predstavnik podjetja Fabrika 

Februar Priprava na presojo – urejanje dokumentacije 
Oblikovanje skupin za kakovost  

Vodja kakovosti in sodelujoči  
Vodja kakovosti in direktorica 

Marec - maj Delo v skupinah za kakovost in v razvojni skupini 
 
Presoja – sodelovanje z zunanjimi presojevalci 

Vsi člani petih skupin za kakovost in 
ene skupine za razvoj,  
vodja kakovosti 

junij Zaključki del v skupinah za kakovost Vsi člani petih skupin za kakovost in 
ene skupine za razvoj  

Avgust, 
september 

Izvajanje anket o zadovoljstvu – uporabniki, svojci in 
sodelavci 

Pripravniki in vodja kakovosti 

oktober Analize anket o zadovoljstvu Fabrika 

November - 
december 

Prireditev in poročanje o vseh rezultatih doseženih v letu 
2017 
Urejanje dokumentacije v programu Mapp 

Vodja kakovosti in direktorica 
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11. 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 in sicer leto 2016, 2017 in 2018. 

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 2017: 
I. KADROVSKO PODROČJE: Plače in drugi stroški dela 
II. FINANČNO – RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE POSLOVANJA: Zaključni račun 
III. PRIHODKI: prihodki od Ministrstva, ZPIZ, celodnevnega varstva in zdravstva ter drugi prihodki 
IV. VAROVANJE: Varovanje sredstev in opreme in varovanje osebnih podatkov 

V računovodstvu bomo mesečno pripravljali bilanco stanja, skrbeli za redno plačilo računov, pripravo tabel 
in poročil za ministrstvo in obračun plač. 

V letu 2017 bomo v tajništvu postopoma prešli na elektronsko beleženje ter upravljanje in hrambo 
dokumentacije, ki je enotno za vse socialno varstvene zavode.  

 

12. CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

VDC TH je leta 2015 prejel osnovni certifikat družini prijazno podjetje. V letu 2016 smo uspešno uvedli vseh 
12 ukrepov, v letu 2017 se načrtuje njihovo izvajanje in v skladu z planom implementacije tudi analize in 
potrebne dokončne nadgraditve ukrepov.  

V mesecu maju bomo oddali poročilo o implementaciji ukrepov na inštitut Ekvilib ter po potrebi sodelovali s 
svetovalko inštituta. Udeležili se bomo letnega srečanja podjetij s certifikatom ter se prijavili za predstavitev 
našega Zavoda v sklopu predstavitve dobrih praks DPP.  Prav tako se bomo udeležili priložnostnih 
izobraževanj inštituta Ekvilib. 

Zaradi odhodov delavcev iz skupine se bodo zamenjali trije člani skupine v skladu z zahtevami, nova zasedba 
skupine bo na skupnem srečanju  analizirala vse ukrepe. Srečanje skupine bo 3 x v letu (marec, september in 
december).  

Ukrepe DPP bomo predstavili tudi na srečanjih delavcev ter 1x v letu predstavili ukrepe in koristi vodstvu 
Zavoda oziroma vabljenim vodjem. 
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13. NAČRT IZOBRAŽEVANJ 

Izvedli bomo tudi interna izobraževanja za posamezne skupine zaposlenih (strokovni delavci, delovni 
inštruktorji, zdravstveni kader) in interna izobraževanja na področju varstva pri delu, prve pomoči...  

Zaposleni v zdravstvu in negi se bodo izobraževali v sklopu Zbornice zdravstvene nege Slovenije v skladu s 
potrebami. 

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.  

Izobraževanja 

VSEBINA  IZVAJALEC TERMIN 

Izobraževanje za moderatorje   

Izobraževanje za inštruktorje  s področja pirografije, 
modelarstva in rezbarstva 

  

Izobraževanje D-LOT (Disability Leaders of Tomorrow  CUDV Draga januar-april 

Odrasli z motnjami v duševnem razvoju in odrasli z 
duševnimi motnjami – podobnosti in razlike 

dr. Mojca Zvezdana Dernovšek december 

Družini prijazno podjetje  Ekvilib Inštitut  maj 

Izobraževanje za mentorje klinične prakse Fakulteta za zdravstvo september 

Delavnica za vodjo kakovosti  FIRIS maj 

Gospodinjski model življenja v soc. zavodu (kratko 
predavanje, ogled sorodne institucije) 

FIRIS september 

Osebno načrtovanje - Delavnice za strokovne delavke FSD April-junij 

Ocenjevanje, napredovanje in nagrajevanje delovne 
uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2017/2018 

MJU  februar 

Povračila stroškov v zvezi z delom in izplačila drugih 
prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju 

MJU januar 

Sistem plač v javnem sektorju  MJU  januar 

Zakon o upravnem postopku  MJU  september 

Dnevi socialne zbornice Slovenije  Socialna zbornica  november 

Duševne motnje - razpoloženjske motnje Socialna zbornica januar 

Preprečevanje in obvladovanje agresivnega vedenja v 
institucionalnem varstvu 

Socialna zbornica april 

Preprečevanje nasilja v družini, s poudarkom na nasilju nad 
invalidi, starejšimi in osebami z motnjo v duševnem razvoju 

Socialna zbornica  december 

Priprava na strokovni izpit s področja Socialnega varstva Socialna zbornica  januar 

Psihosomatske motnje in pridružene telesne in duševne 
motnje 

Socialna zbornica  oktober 

Stiki z mediji in javno nastopanje na področju Socialnega 
varstva 

Socialna zbornica februar 

Izobraževanje v okviru Skupnosti VDC Slovenije  Sonček marec, maj, 
sept., nov. 

Izobraževalni dnevi rehabilitacijskih pedagogov SOUS marec 

COPM (ocenjevalna metoda v DT) Zbornica delovnih terapevtov september 

Od aktivnosti do sodelovanja – delovnoterapevtska 
obravnava nevrološkega bolnika 

Zbornica delovnih terapevtov maj 

Oskrba vitalno ogroženega pacienta ZD Ljubljana – SIM center  

Obravnava psihiatričnih motenj v instit. varstvu  Združenje-Akademija za socialne vede januar 

Strokovno usposabljanje uslužbencev Javno pravnih oseb, 
ki delajo z dokumentarnim gradivom 

Zgodovinski arhiv maj 
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Interna izobraževanja 

VSEBINA  IZVAJALEC TERMIN 

Varstvo pri delu  ZVD februar 

Čustvena inteligenca Gregor Rozman september 

Podpora pozitivnemu vedenju Maja Štante Vouk oktober 

Avtizem z vidika svojca ga. TončkaTratar april 

Ustvarjalnost oseb z motnjo v duševnem razvoju Erika Pavlin  junij 

Tanka črta odgovornosti Jani Prgič maj 

Demenca Dr. Damjan Perne februar 

Temeljni postopki oživljanja in prva pomoč  Andreja Špilek Plahutnik  

Paliativna oskrba  Ana Delimar  

Debatni večeri v terapevtskem vrtu: tema Deinstitucionalizacija dr. Vito Flaker april, maj 

Izobraževanje ECC CUDV Draga marec 

Motnje požiranja in zapleti pri odrasli osebi z motnjo v 
duševnem razvoju 

URI Soča junij 

 

14. PROJEKTNE SKUPINE 

Imenovane so bile projektne skupine, nekatere tudi iz predlogov E-qalin skupin. Svoje delo nadaljujejo v letu 
2017. 

PS za pripravo sprememb v programih dnevnega varstva, Maja Rozman 

PS za pripravo dneva VDC Tončke Hočevar, Nina Petrena 

PS za pripravo tedna VDC Tončke Hočevar, Petra Kušar Stojakovič 

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

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

PS za komunikacijo z javnostmi, Mateja Rudolf 

PS za pripravo projekta »botrstvo«, Mojca Kastrin 

PS za pripravo dokumentov v lahkem branju, Nina Petrena 

PS za promocijo zdravja na delovnem mestu, Mateja Klančar Golob 

PS družini prijazno podjetje, DPP, Darja Pajk 

PS za pripravo programa aktivnega staranja za uporabnike, Darja Pajk 

PS za pripravo programa za uporabnike z nižjimi kognitivnimi sposobnostmi, dr. Irena Ceglar 

PS za pripravo programa, kjer vsaka enota samostojno poskrbi za prevoze uporabnikov, Maja Rozman 

PS za ureditev vrta oz. gibalnega vrta, Nadja Gantar 

PS za pripravo programa zdravega življenjskega sloga za uporabnike, Nina Fortuna Rožnik 

PS za pripravo lastnega programa, Mateja Rudolf 

PS za ureditev foto arhiva, Marjana Kovačec 

PS za organizacijo letovanj in zimovanj, Petra Bizjak 

 
Vodje projektni skupin poročajo o delu PS na seji strokovnega sveta. 

15. KOMISIJE 

• Komisija za prehrano 
• Komisija za pritožbe na storitev zdravstvene nege 
• Komisije za spremljanje poskusnih dob 
• Komisija za sprejeme, odpuste in premestitve 
• Komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb 
• Komisija za izbor in potrditev izdelkov lastnega programa 
• Komisija za letni inventurni popis 
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16. PLAN INVESTICIJ 

Aktivnosti Termin 

Priprava DIIPA za bivalno enoto ali kmetijo  avgust 

Priprava DIIPA za samostojno enoto Lesno-mizarskega programa junij 

Preselitev kartonažnega programa v ustreznejše prostore oktober 

Zimski vrt v stanovanjski skupini Vodnikov Dvor september 

Ureditev terapevtskega vrta (osvetlitev in zasaditev) september 

Priprava dokumentacije za energetsko sanacijo javnih stavb september 

Podrobnejši opis investicij je v finančnem načrtu.  

17. KADROVANJE 

PLAN 2017  

T.S. 
NAZIV DELOVNEGA 

MESTA 
STANJE 

31.12.15 
NOVE 

ZAPOSLITVE 
UPOKOJITVE 

DRUGO   -   
BOLEZNINE 
/ POROD. 

PRIPRAVNIKI 
JAVNA 
DELA 

II 

ČISTILKA 5 + 2 x 4 ure      

RECEPTOR 0 0,5     

PERICA II 2   1   

STREŽNICA II (1) 3   1   

IV 

ADMINISTRATOR 2   1   

GOSPODINJA-OSKRB. 8      

VZDRŽEVALEC IV 3,5      

VOZNIK OSEB S POS. 
POTR. 

2 x 4 ure     
 

DEL.INŠTR.II 1 + 1 x 4 ure      

BOLN.NEG.I NEGA III + IV 1      

VARUH II 6      

V 

VARUH I 6 + 1 x 4 ure     1 

DEL.INŠTR.I 17 + 2 x 4 ure   1   

VARUH.SPEC.ZNANJA 15 + 1 x 4 ure 1     

SRED.MEDIC.SESTRA 6      

FINAN.RAČ.DEL. 2      

VI 

POSLOVNI SEKRETAR 1      

VIŠ.STR.SOD.V SPL.SL. 1      

VODJA V 1      

VII/1 

DELOVNI TERAPEVT 1 + 2 x 4 ure      

VODJA III 0 1     

DIPL.ZDRAV.-VODJA TIMA 1      

FIZIOTERAPEVTKA 1    1  

VII/2 

SKUPINSKI HABILITATOR 13 + 2 x 4 ure   0,5   

SOCIALNA DELAVKA 1 + 1 x 4 ure   0,5   

PSIHOLOGINJA 0,5      

TEHNOLOGINJA 2      

VODJA II 2      

DIREKTORICA 1      

 SKUPAJ 110 2,5 0 5 1 1 

Nadomestili bomo izključno odsotnosti (boleznine in porodniške) ter upokojitve. Letos smo kadrovali tudi 1 
zaposlenega na programu javnih del. 

 

  



DELOVNI NAČRT VDC TONČKE HOČEVAR ZA LETO 2017 

26 

18. ZAKLJUČEK 

V zavodu bomo še naprej stremeli h kakovostnemu izvajanju naše dejavnosti, trudili se bomo za zadovoljstvo 
naših uporabnikov in zaposlenih ter nadgradili naše strokovno delo z dodatnimi usposabljanji.  

Želimo si širše integracije uporabnikov, širitev njihovih možnosti aktivnega socialnega vključevanja. 

Bivalno in delovno okolje bomo še naprej prilagajali spremenjenim potrebam in starosti uporabnikov ter iskali 
možnosti za realizacijo prvih korakov deinstitucionalizacije. 

V delo bomo implementirali zastavljeno vizijo, poslanstvo in vrednote. 

Konec leta bomo pripravili program aktivnosti za obeležitev 50 letnice zavoda. 

Skrbeli bomo za gospodarno in racionalno poslovanje zavoda, še naprej iskali dodatne vire, ki nam bodo 
omogočili realizacijo zastavljenih ciljev. 

 

Pripravili: 

Nadja Gantar, 

direktorica 

 

in sodelavci 

 

 


