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1 UVOD 

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

Varstveno delovni center Tončke Hočevar je socialno varstveni zavod, največji VDC v Sloveniji s 110 
zaposlenimi in 252 vključenimi uporabniki, ki izvaja dejavnost že 49 let. Dejavnost izvajamo na 11 
lokacijah v Ljubljani. 

Doseženi rezultati v letu 2016: 
 dan VDC-ja za vse uporabnike, 

 uspešno izveden teden odprtih vrat, 

 sodelovanje pri pripravi posveta na državni ravni, 

 revizijsko poročilo izkazuje zakonito poslovanje, 

 uspešna učna baza pripravnikom in študentom ter dijakom, 

 uspešno izvedena letovanja in zimovanja, 

 organizirana interna izobraževanja, 

 novo pridobljeni kooperanti ter ohranjanje sodelovanja, 

 krepitev in razvoj lastnega programa, 

 strokovna ekskurzija za zaposlene, 

 uspešno uvajanje izboljšav E-qalin sistema spremljanja kakovosti, 

 miklavžev bazar s sorodnimi organizacijami iz Ljubljane, 

 uvajanje ukrepov certifikata družini prijazno podjetje, 

 izobraževanje za skrbnike in svojce, 

 skupna postavitev vizije, vrednot in poslanstva zavoda, 

 prispevki zaposlenih na kongresih in posvetih, 

 sodelavka pridobila priznanje Antona Skale za uspešno delo in nadpovprečne rezultate, 

 sodelavka pridobila nagrado svetovne založniške skupine Emerald za odličnost članka . 

Dosežki uporabnikov: 
 uspešne prodajne in promocijske stojnice po podjetjih in ustanovah, 

 razstava uporabnic v galeriji P74, 

 razstava izdelkov uporabnikov v TIC MOL, 

 razstava voščilnic uporabnikov v knjižnici Bežigrad, 

 sprejem uporabnikov pri predsedniku države in županu MOL. 

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

Uporabniki 
Tabela 1: Številčna razporejenost uporabnikov po lokacijah v letu 2016 na dan 31.12.2016 

OBRAVNAVA CELODNEVNA DNEVNA 

BEŽIGRAD / 60 

Integrirana zaposlitev / 5 

KOSEZE 8 / 

DRUGA DRUŽINA 2 / 

FUŽINE 1 / 

MOSTE / 24 

ŠIŠKA – 16ur 45 105 

ŠIŠKA – 24 ur 15 / 

VODNIKOV DVOR 4 / 

VRHOVCI 5 / 

VIČ / 28 

ZELENA JAMA 15 15 

SKUPAJ 95 237 
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Tabela 2: Podatki o sprejemih in odpustih uporabnikov v letu 2016 

 
SPREJEMI ODPUSTI 

UMRLI 
STALNI ZAČASNI STALNI 

CELODNEVNA 7 2 6 3 

DNEVNA 11 0 12 1 

 

2 POSLOVANJE VDC 

SVET VDC  

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

Svet se je v navedenem obdobju sestal na rednih ali korespondenčnih sejah.  

SEJA VSEBINA 

5. korespondenčna seja 
Sveta VDC Tončke 

Hočevar, 26. januar 
2016 do 26. januar 

2016 

 Svet VDC Tončke Hočevar potrjuje Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest VDC Tončke Hočevar, in sicer se v 6. členu opredeljena Priloga 
I – dosedanji organigram VDC Tončke Hočevar nadomesti z novim, kjer sta dodani enota 
dnevnega varstva Vič in stanovanjska enota Vrhovci. Vse ostale določbe navedenega akta 
ostanejo še naprej v veljavi v nespremenjeni obliki. 

 Svet VDC Tončke Hočevar je sprejel Finančni načrt in program dela za leto 2016. 

 Svet VDC Tončke Hočevar je sprejel Kadrovski načrt  za leto 2016 kot prilogo finančnega 
načrta. 

3. redna seja Sveta VDC 
Tončke Hočevar, 24. 

februar 2016 

 Potrjujejo se zapisnik in sklepi 2. redne seje Sveta VDC Tončke Hočevar z dne 9.12.2015. 

 Potrjujejo se zapisnik in sklepi 4. korespondenčne seje Sveta VDC  z dne 23.12.2015. 

 Potrjujejo se zapisnik in sklepi 5. korespondenčne seje Sveta VDC z dne 26.1.2016 

 Sprejme se Poročilo inventurne komisije za leto 2015. 

 Sprejme se Računovodsko poročilo VDC Tončke Hočevar za leto 2015. 

 Sprejme se Poslovno poročilo za leto 2015. 

 Potrdi se Delovni načrt VDC Tončke Hočevar za leto 2016. 

 Potrdi se Poročilo o delu VDC Tončke Hočevar za leto 2015. 

 Svet VDC Tončke Hočevar je sprejel in potrdil Pravilnik o dopolnitvah in spremembah 
Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v VDC Tončke Hočevar v predlagani 
obliki. 

 Svet VDC Tončke Hočevar je na 3. redni seji sprejel sklep predloga dodelitve dela plače za 
redno delovno uspešnost direktorici zavoda za leto 2015, in sicer v višini 100%. 

 Direktorici se potrdi za leto 2016 letni dopust v višini 31 dni. 

6. korespondenčna seja 
Sveta VDC Tončke 

Hočevar, 3. marec 2016 
do 4. marec 2016 

 Svet VDC Tončke Hočevar je potrdil rebalans Finančnega načrta in program dela za leto 
2016 ter kadrovski načrt za leti 2016 in 2017. Planirani prihodki za leto 2016 po načelu 
poslovnih dogodkov bodo znašali 3.684.040 €, planirani odhodki pa 3.6832.440 €. 
Planirani poslovni izid po načelu poslovnih dogodkov bo znašal 600 €. Planirani prihodki 
za leto 2016 po načelu denarnega toka bodo znašali 3.647.100 €, planirani odhodki pa 
3.624.100 €. Planirani poslovni izid po načelu denarnega toka bo znašal 23.000 €. 

 Svet VDC Tončke Hočevar je potrdil plan nabav osnovnih sredstev in predvidenih investicij 
za leto 2016. 

7. korespondenčna seja 
Sveta VDC Tončke 

Hočevar, 28. april 2016 
do 28. april 2016 

 Svet VDC Tončke Hočevar je potrdil spremembo rebalansa Finančnega načrta in program 
dela za leto 2016 ter kadrovski načrt za leti 2016 in 2017. 

8. korespondenčna seja 
Sveta VDC Tončke 
Hočevar, 2. avgust 

2016 do 4. avgust 2016 

 Svet VDC Tončke Hočevar se je seznanil in potrdil Polletno poročilo za leto 2016. 

4. redna seja Sveta VDC 
Tončke Hočevar, 13. 

december 2016 
 Svet VDC Tončke Hočevar je potrdil predlog sprememb Statuta VDC Tončke Hočevar. 
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Poslovodni organ  

Poslovodno vodenje zavoda temelji na racionalnem, gospodarnem in socialnovarstveno usmerjenem 
procesu. Poleg direktorice so v poslovodnem organu tudi vodje posameznih storitev. 

Delovni proces zavoda združuje izvajanje dveh socialnovarstvenih storitev in zdravstveno storitev. 

 Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji, 

 institucionalno varstvo 16 in 24 ur, 

 zdravstvena oskrba. 

Delovni čas 

Institucionalno varstvo je odprto vse dni v letu, 16 in 24 ur na dan. 

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

Strokovno vodenje VDC 

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

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

Zaposleni nakazujejo največje dileme pri svojem delu v zvezi z zahtevnejšimi uporabniki, kako pristopiti 
in kako uveljavljati način dela, ki bo enoten na nivoju zavoda. Letos smo ugotovili, da moramo Protokol 
ravnanja v kriznih situacijah bolj jasno zapisati, zato ga bomo posodobili. Večkrat se porajajo vprašanja 
v zvezi s kršitvami uporabnikov, kako postavljati meje na eni strani in zagotavljati individualnost, 
samostojnost in sobivanje na drugi. Prav tako je strokovni izziv, kako organizirati delo v delavnicah, kjer 
se bo zagotovila primerna storitev vsem uporabnikom, posebej je pozornost namenjena starejšim, 
možnost izbire ne glede na omejitve v njihovih sposobnostih. Nakazane so dileme pri sprejemanju 
novih uporabnikov, predvsem z vidika zahtevnejše obravnave glede na kadrovsko pokritost, kar so 
glede na naša stalna opozorila tudi s strani ministrstva odobrili 4.5 varuha I. 

Želimo ustvarjati delovno okolje, ki bo naklonjeno individualni obravnavi, kjer bo prostor za 
prepoznavanje potencialov, sposobnosti uporabnikov in možnost razvijanja le teh. Tudi v letu 2016 
smo nadomestili kar nekaj zaposlitev na račun odsotnosti javnih uslužbencev in tako ustvarjali boljše 
delovne pogoje.  

V institucionalnem varstvu je prišlo do povezovanja služb z namenom celostne obravnave 
uporabnikov. Izboljšali smo sodelovanje zdravstvenega in socialnega modela in metod dela. Posebej 
imamo skupino uporabnikov vključenih v 24 urno obravnavo, na novo smo oblikovali skupino za 
starejše uporabnike. Pri načrtovanju korakov na področju deinstitucionalizacije  sodelujemo tudi s 
študenti in profesorji FSD: 

Zavod potrebuje za razvoj tudi vizijo in strategijo, zato smo povabili sodelavce k skupni postavitev 
vrednot dela, poslanstva in vizije v zavodu, kaj je kvalitetna storitev, kako še nadgraditi profesionalen 
odnos do uporabnika in kako bomo skupaj dosegli, da bo zavod z izvajanjem storitev uporabnikom v 
zadovoljstvo in da bodo zaposleni pri svojem delu imeli možnost sodelovati s predlogi in odgovorno 
opravljati svoje delo.  

S strani vodstva je v pripravi tudi strategija, ki pa bo skupaj s sodelavci še nadgrajena v naslednjem letu 
skozi kriterije modela kakovosti.  
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V spodnji tabeli so prikazani organizirani sestanki na nivoju zavoda. 

SESTANEK TERMIN SKLICATELJ UDELEŽENCI 

Strokovni svet 
1. torek v mesecu, 
od oktobra dalje ob četrtkih Direktorica člani strokovnega sveta 

sestanek vodij enot 
dnevnega varstva 

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

sestanek strokovnih 
delavcev v IV 

6 x letno (na dva meseca) Vodja IV 
strokovni delavci, ki so 
vključeni v delo v IV 

raportni sestanek 
pon.- pet. ob 14.00 oskrba 
pon.- pet. ob 14.30 zdrav. nega 
 

vodja IV, vodja ZN 

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

Pralnica 1 x na 2 meseca vodja IV perici 

Čistilke 1 x na 2 meseca vodja IV čistilke 

Vzdrževalci, šoferji 1 x mesečno oz. po potrebi vodja IV, vodja DV vzdrževalci, šoferji 

Uporabniki 1. petek vsaka dva meseca Direktorica Kolegij uporabnikov 

sestanek zdravstveno 
negovalne službe 

1 x mesečno vodja ZN delavci ZN 

sestanek vodje IV z 
gospodinjci in strokovnimi 
delavkami IV 

1x na 2 meseca vodja IV 
Gospodinje/ec in strokovne 
delavke IV 

sestanek institucionalnega 
varstva  

1 x mesečno Vodja IV in vodja ZN vsi zaposleni v IV  

Komisija za sprejeme, 
premestitve in odpuste 

Vsako sredo predsednik komisije člani komisije 

Komisija za prehrano 1x mesečno predsednik komisije člani komisije 

sestanki enot dnevnega 
varstva 

enkrat tedensko vodja enote zaposleni v enoti 

ožji kolegij enkrat tedensko Direktorica vodja DV in IV, ZNO 

sestanek delovnih 
inštruktorjev 

1. sreda v mesecu na tri mesce vodja DV in tehnolog 
tehnolog, delovni 
inštruktorji, vodja DV 

sestanek vodje IV in vodje 
ZN z BE  

1x mesečno vodja IV zaposleni v BE  

pogovorne ure po enotah po dogovoru (zloženka) vodje enot starši, zakoniti zastopniki 

KOLEGIJ UPORABNIKOV 

V letu 2016 smo imeli 5 sestankov Kolegij-a uporabnikov, ki so potekali v sejni sobi na Vodnikovi 56 ter 
predpoletno srečanje, ki je potekalo na ladjici Žaba, ki nas je popeljala skozi mesto po reki Ljubljanici 
in pa prednovoletno srečanje, ki je potekalo v kavarni Nebotičnik. 

Obravnavali smo različne teme:  
 Končala se je renovacija BE ZJ, dobili so nove sobe, dežurno sobo in povečano lopo na vrtu 

 Nekateri uporabniki se niso strinjali s časovnim premikom dopoldanske malice in kosila 

 SS Koseze se je prav tako obnavljala, uporabniki so dobili novo kopalnico, nove sobe in novo sedežno 
ter novo ograjo 

 Uporabnica v SS Fužine naredila intervju s študentko specialne pedagogike in šla na predstavitev naloge 
na fakulteti 

 Podane so bile številne pohvale zaposlenim in kuhinji 

 V zavodu so se ponovno izvedle volitve za predstavnike Kolegija uporabnikov 

 Uporabniki so predlagali računalniški in kuharski krožek, da bi se njihovi izdelki brezplačno oglaševali na 
televiziji, da bi imeli vsi uporabniki sistematske preglede 

 Potekala so zimovanja, letovanja in teden vseživljenjskega učenja 

 Uporabnika iz integrirane zaposlitve v Bauhausu sta se slikala s smučmi Petra Prevca, ki jih je kupila ta 
ista trgovina. Proslavil slavil se je dan VDC-ja, ki je potekal letos v Koloseju in kjer sta nastopala Uroš in 
Tjaša 



POROČILO O DELU VDC TONČKE HOČEVAR ZA LETO 2016 

7 

 Uporabniki v LMD si želijo razširitve prostorov, saj imajo premalo prostora za delo 

 Uporabniki so bili na različnih celodnevnih izletih s svojimi enotami 

 Uporabniki delavnice Vič so bili na obisku pri g. Jankoviču 

 Uporabniki iz delavnice Moste so bili na obisku pri predsedniku države 

 V septembru se je odvijal projekt za ples (istočasno se je plesalo po celem svetu), v katerem je sodeloval 
tudi naš zavod 

 Potekala je modna revija uporabnikov na vrtu 

 Obravnavali smo ozaveščanje uporabnikov o njihovih dolžnostih 

 Direktorica pozvala vodje delavnic, da se uporabniki o tej temi pogovorijo in naredijo plakat na temo 
Pravice in dolžnosti uporabnikov, ki jih bodo člani Kolegija predstavili na prvem sestanku v prihodnjem 
letu 

 Člani Kolegija so bili prav tako seznanjeni s Poslanstvom, vizijo in vrednotami zavoda 

 Uporabniki delavnice Vič so predlagali srečanje vseh kooperantov 

 Uporabniki sprašujejo kaj je s športom v zavodu 

 V delavnici Bežigrad imajo pevske in plesne vaje ter zeliščno delavnico 

 Jedilnik je sedaj predstavljen v slikah 

 Poziva se vse uporabnike v vključitev v VNO, da jim delajo družbo, koga odpeljejo ven, na sprehod 
 

Strokovni svet 

Direktorica sklicuje in vodi sestanek strokovnega sveta enkrat mesečno. V letu 2016 smo imeli 12 
rednih sej. Zapisniki sej strokovnega sveta so dostopni zaposlenim v tajništvu, prejmejo jih tudi člani 
strokovnega sveta. Naloga vodij je, da seznanijo sodelavce o zapisih strokovnega sveta.  

Vsebina sestankov strokovnih svetov je bila poleg predajanja tekočih informacij tudi strokovne dileme 
v pristopih pri delu kadar gre za obravnavo agresivnih vedenj, posebne vedenjske težave, težave v 
odnosih, kako pristopiti k staršem in skrbnikom, ki niso zadovoljni z našo storitvijo, kako izboljšati 
sodelovanje z njimi, kako organizirati delo, kljub pomanjkanju kadra. Sestanki strokovnega sveta so 
pomemben prostor, kjer je priložnost za iskanje možnosti razvoja zavoda in novih programov. 

Na sejah smo obravnavali naslednje interne akte: 

 Pravilnik o organizaciji dela v VDC Tončke Hočevar, 

 Pravilnik o nagrajevanju odraslih oseb s posebnimi potrebami – dopolnitve, 

 Program preprečevanja bolnišničnih okužb, 

 Dopolnitve Protokola ravnanj v kriznih situacijah, 

 Navodila za organiziranje letovanj. 
 

Svet staršev 

4. seja dne 02.03.2016  Vodja službe zdravstvene nege g. Slavko Bolčevič je ponovno pojasnjeval zakaj 
morajo vsi uporabniki VDC 1x letno oddati zdravstveno izkaznico v potrditev. 
Problem je spremljanje domskih uporabnikov na specialistične oziroma na 
urgentne zdravstvene preglede.  

 Direktorica ga. Nadja Gantar je podala poročilo za leto 2015. ki je bilo zaključeno 
uspešno. Pričeli bomo s novo investicijo v letu 2016 to je posodobitev kuhinje in 
pralnice.  

 Vodja DV ga. Maja Rozman poroča, da kooperantski in lastni programi potekajo 
uspešno. Zagotoviti moramo zato čim več prostočasnih glasbenih in športnih 
dejavnosti 

 Problemi, ki nastajajo pa je odsotnost nosilcev teh dejavnosti. Dislocirane enote so 
pri tem še bolj prikrajšane. 

 Pobuda za 7 dnevna poletna letovanja je bila predlagana s strani staršev. 

 Podano je bilo poročilo z sestanka Aktiva uporabnikov in zakonitih zastopnikov 
OMDR VDC Slovenije. 

 Razvila se je debata o prehrani in jedilniku, ki je bogat s kalorijami in za marsikoga 
preveč obilen gledano s stališča zdravja za varovance. 

5. seja dne 05.10.2016  Ga. direktorica je podala poročilo o obnovitvenih delih v kuhinji in pralnici. Prevzem 
naj bi bil do 17.10.2016. 

 Dan odprtih vrat bo potekal od 24.10 do 28.10.2016. 
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 Srečanje staršev in zakonitih zastopnikov uporabnikov VDC TH bo 27.10.2016 

 Vabila na različne oglede in predavanja dobijo v pisni obliki uporabniki in zakoniti 
zastopniki . 

 Novi vodje nastopijo delo v enotah: - Vojkova Bežigrad ga. Petra Kušar Stojaković, - 
Vič ga. Brigita Kljun, - Šiška ga. Irena Ceglar. 

 Nastaja problem spremstva na zdravniške preglede uporabnikov domske oskrbe. 

 Ga. direktorica pričakuje večjo angažiranost staršev oziroma skrbnikov. 

 Pojavlja se problematika tudi začasne namestitve uporabnikov v izrednih primerih. 

 Podan je predlog za predstavitev Zavoda za oskrbo na domu. 

 Podan je problem zavarovanja oseb z posebnimi potrebami. 

 Komisija za prehrano smatra , da je hrana raznovrstna in v redu. 

 Podana je bila pohvala staršem, ki sodelujejo v prostočasnih dejavnostih v VDC. 

6 . seja dne 19.12.2016  Ga. direktorica je seznanila Svet staršev in uporabnikov , da so vsa investicijska dela 
za leto 2016 uspešno končana.  

 V letu 2017 so nove investicije: -ureditev parka in vrta z osvetlitvijo, - nov sistem 
odpiranja in zapiranja vhodnih vrat. 

 Pojavlja se problem urgentne začasne namestitve v dom. Ni prostih postelj. 

 Vodja DV ga. Maja Rozman - večni problem so prevozi. 

 Vodja CV Metoda Novak: posodobitve opreme v enotah: CV- Zelena Jama, 
stanovanjska skupina Koseze -Brajnikova. 

 Podan je predlog za posodobitev poslovnika o nagrajevanju uporabnikov in 
pripomba, da se inštruktorji premalo ukvarjajo s posamezniki, ki niso sposobni 
določenih delovnih spretnosti. 

 Predlog, da se vabi na sestanke kolegija uporabnikov tudi kakšnega člana Sveta 
staršev in uporabnikov. Debata o prehrani - prodaja čokolad in sladkih, gaziranih 
pijač v jedilnici. Upamo samo, da take pregrehe ne poslabšujejo zdravja ( diabetes) 
našim uporabnikom. Enota Moste je s pilotnim projektom-telovadbe, pričela s 
telovadbo 15.11.2016 v telovadnici VDC Vodnikova 56 v IV nad. Telovadba je 1x na 
mesec v torkih ob 16,30 uri. Mesečni strošek je 30-35EU na mesec. 

 
Predsednica Sveta staršev 

in zakonitih zastopnikov 
VDC Tončke Hočevar 

Marjeta Plevčak 
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3 DNEVNO VARSTVO  

Leto 2016 je bilo dinamično in pestro. Poleg tega, da smo sledili vsem zastavljenim ciljem, smo vse leto 
namenili tudi reorganizaciji dnevnega varstva oziroma smiselnemu združevanju programov, ki bi 
uporabnikom zagotavljali višjo kakovost storitve in večjo pestrost programov. V letu 2016 smo sledili 
vsem v delovnem načrtu zastavljenim ciljem in vrednotam zavoda, ki pomenijo dvig in ohranitev 
kakovosti socialno varstvene storitve, ki jo izvajamo. Spodbujamo vključevanje uporabnikov ter 
sodelovanje svojcev oziroma zakonitih zastopnikov pri oblikovanju storitev.  

V dnevno varstvo je bilo v letu 2016 vključenih 237 uporabnikov in 45 zaposlenih, ki delajo neposredno 
z uporabniki. V tem letu smo sprejeli 11 novih uporabnikov, izvedenih je bilo nekaj premestitev 
uporabnikov med enotami, pri čemer smo upoštevali želje uporabnikov in njihovih svojcev ter 
strokovna mnenja sodelavcev glede možnosti, vsebine in strokovne usmeritve programov. V te 
namene so bili sklicani številni interni timi. Dobro sodelovanje sodelavcev različnih strok in po potrebi 
tudi zunanjih strokovnjakov, prinaša 
dobre rešitve, ki izhajajo iz želja, potreb in 
sposobnosti uporabnikov. Vse 
spremembe so bile opravljene na podlagi 
strokovnih utemeljitev in so se izkazale 
kot uspešne, kar je dobro izhodišče za 
nadaljnji strokovni razvoj. 

Leto 2016 je prineslo veliko kadrovskih 
sprememb. Upokojili sta se dve strokovni 
delavki. Na njihova delovna mesta sta bili 
izbrani dve novi sodelavki, ki sta že v 
jeseni (ena v mesecu septembru, druga v 
novembru) prevzeli vodenje dveh 
največjih enot, enote Šiška in enote 
Bežigrad. Zaradi prerazporeditve je 
vodenje enote Vič prevzela dosedanja strokovna delavka v dnevnem varstvu. Nekatere kadrovske 
spremembe so izhajale tudi iz prerazporeditev delavcev na podlagi vira financiranja (zdravstvo, delovna 
terapija). Dnevno varstvo je bilo okrepljeno s štirimi novimi sodelavci na delovnem mestu varuha. 

V novembru 2016 smo tiskarsko delavnico (naprave in pripomočke) iz enote Šiška preselili v enoto Vič, 
kjer se smiselno dopolnjuje s programom kartonaže, ročne izdelave papirja in drugih storitev in 
izdelkov papirne galanterije. Enoto smo okrepili z varuhinjo-grafično tehnico. 

Za konec decembra načrtovano preselitev in združitev programov tkanja in šivanja in keramike ter 
premestitev zaposlenih in nekaterih uporabnikov v programih, smo zaradi organizacijskih težav 
premaknili na začetek januarja 2017. 

Tudi v letu 2016 je velik izziv predstavljala organizacija ter izvedba prevozov. Za lažjo izvedbo, smo 
vključili nove sodelavce. Dislocirane enote dnevnega varstva nudijo veliko pestrost pri vsebinah in 
programih, pogosto pa zaradi odsotnosti (bolniške ali letnega dopusta) predstavljajo velike izzive v 
zadovoljivi kadrovski pokritosti. 

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v storitve dnevnega varstva vključenih 237 uporabnikov, od tega 130 moških 
in 107 žensk. Naši uporabniki so odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo nižje sposobnosti 
na kognitivnem, motoričnem, socialnem in emocionalnem področju. 

Najstarejši vključeni uporabnik je moški, star 71 let, najstarejša ženska je stara 69 let, najmlajši moški 
je star 18 let, najmlajša ženska pa 22 let. Povprečna starost uporabnikov je 43,82 let, pri ženskah 43,04, 
pri moških pa 44,55 let. 
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Struktura uporabnikov glede na motnjo v duševnem 
razvoju – po sledeči kategorizaciji je naslednja: 

STAROSTNI RAZRED MOŠKI  ŽENSKE  VSI  

18-30 25 22 47 

30-40 29 27 56 

40-50 37 26 63 

50-60 29 25 54 

60-70 10 6 16 

Več  1 0 1 

SKUPAJ  130 107 237 

 

Stopnja motnje Št. uporabnikov 

1 – lažja motnja v duševnem razvoju z drugo motnjo (senzorna, gibalna, psihiatrična) 1 

2– zmerna motnja v duševnem razvoju 156 

3 – težja motnja v duševnem razvoju 12 

4 – težka motnja v duševnem razvoju 1 

5 – kombinirana motnja (zmerna motnja v duševnem razvoju z drugimi motnjami) 67 

Enote dnevnega varstva 

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

Enote dnevnega varstva so bile v letu 2016 zaprte v času praznikov: 

 8. februarja, Kulturni praznik 

 28. marec, Velikonočni ponedeljek 

 2. maj, Praznik dela 

 15. avgust, Marijino vnebovzetje 

 31. oktober, Dan reformacije 

 1. november, Dan spomina na mrtve 

 26. december, Dan samostojnosti. 
 

V poletnem času (18. julij do 12. avgust) in v času od 27. do 30. decembra se je izvajalo dnevno varstvo 
s posebej načrtovanimi aktivnostmi. Potreba po odprtju enot dnevnega varstva se je izkazala kot 
pomembna, saj je kar nekaj staršev vključilo svoje svojce v storitev. 

Vsebinske usmeritve po enotah 

Enota Šiška 

V enoti Šiška deluje 6 programov, v katerih teče kooperantsko delo in izdelava izdelkov lastnega 
programa ter programi, ki so prilagojeni potrebam uporabnikov, ki  zaradi svoje motnje potrebujejo 
drugačne vsebine in obravnavo ali pa se le starajo. Različnost programov nudi možnost povezovanja in 
nadgradnje v strokovnem in ustvarjalnem smislu. Omogočena so prehajanja uporabnikov med 
programi. 

Program Kooperantsko delo Lastni program Druge zaposlitvene aktivnosti 

Delavnica 
Stara hiša 

Sortiranje malih in velikih 
štampiljk, kompletiranje 
Lumpi, ščipalke, trganje in 
sortiranje gumi čepkov, 
kompletiranje klinov, 
Abeceda, razglednic, 
pakiranje skobe, 
sestavljanje plastičnih med. 
škarjic, sestavljanje el. 
pokrova P-02, vijačenje P-

 Uporabniki so vključeni v 
nekatere storitve na nivoju 
zavoda. 
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02, sest. električnih vtikačev 
P1 2 dela, sort.in sest. zidna 
doza 

Lesno mizarski 
program 

 kooperantskih del ne 
opravljajo 

Obdelava lesa, izdelava lestev, 
izdelava zabojev za sušenje 
zelišč in zabojev za 
večnamensko uporabo, delo 
po naročilu za VDC, izdelava 
drobnih izdelkov iz lesa. 

Likovno 
tkalsko šiviljski 
program 

Operacijski škornji, montaža 
ščipalk. 

 

Tkanje, šivanje, vezenje, 
slikanje, kiparjenje, risanje, 
ilustracija, animacija, 
oblikovanje ker. uporabnih 
izdelkov, ustvarjanje za 
razstave, razvoj novih izdelkov 
(kalupi, sodelovanje z lesno 
mizarsko in drugo). 

Vključevanje manj sposobnih 
uporabnikov v različne manj 
zahtevne faze dela v lastnem 
programu s prilagojenim 
vodenjem.  

 

Program         
1. nadstropje 
»mlajši 
starejši« 

 Raziskujejo se možnosti za 
lastni program. V letu 2016 je 
bila poskusno uvedeno 
priprava in pakiranje suhega 
sadja in zelišč. 

Uporabniki se vključujejo v 
dela in storitve na nivoju 
zavoda. 

Program  
3. nadstropje 

Sortiranje, kompletiranje 
voščilnic in razglednic, 
ščipalke – vse faze, klini za 
koprene, kirurške škarjice. 

Sitotisk za potrebe zavoda. 

Zlatotisk – delovna 
inštruktorica uvajala novo 
zaposleno. 

Selitev strojev iz tiskarske 
delavnice v enoto Vič. Delovni 
inštruktor skrbi za prevoz in 
dostavo materiala za ščipalke, 
prav tako material pripravlja 
in razpošilja za dislocirane 
enote DV. 

Program  
4. nadstropje 

Pakiranje klinov za kopreno, 
sortiranje in kompletiranje 
voščilnic, montaža ščipalk. 

Izdelovanje nakita.  

Enota Bežigrad 

Kooperantska dela Lastni program Storitve, druge zaposlitvene aktivnosti 

Konstantno sodelovanje z dvema 
zanesljivima partnerjema 
(pakiranje prve pomoči, oporniki, 
smrečice...) in sodelovanje s 
tehnologom z dodatnimi 
kooperantskimi deli. Izvajanje 
kartonažnih del v sodelovanju z 
enoto Vič in montažna dela 
(ščipalke). 

Nadaljnji razvoj tkanja, šivanja 
izdelkov, kvačkanja, klekljanja, 
pletenja ter izdelkov.  
Uspešen program tkanih kač. 
Izdelki iz gline. 
Oblikovanje in izdelava 
voščilnic. 

Delo v storitvah: pomoč v razdelilni 
kuhinji, ločevanje odpadkov, pomoč pri 
čiščenju. 
Integrirana zaposlitev: Bauhaus, Sodexo,  
(strokovno spremljanje uporabnikov in 
podpora). 

Enota Moste 

Kooperantska dela Lastni program Storitve, druge zaposlitvene aktivnosti 

Montažna dela (ščipalke) ter 
sestavljanje drugih plastičnih 
izdelkov (škarjice, stikala, 
sodelovanje z enoto Vič pri 
dodelavi kartonažnih izdelkov. 

Razvoj programa pletenja v 
namen popestritve programa, 
postopno vključevanje in učenje 
uporabnikov. Prvi izdelki so bili 
že prodani ali namenjeni za 
darila. 

Delo v storitvah: pomoč v razdelilni 
kuhinji, ločevanje odpadkov, pomoč pri 
čiščenju, pranje in likanje, urejanje 
vhodov (pometanje), odmetavanje 
snega. 
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Enota Zelena jama  

Kooperantska dela Lastni program Storitve, druge zaposlitvene aktivnosti 

Občasno montaža ščipalk in druga 
lažja montažna dela. 

V sodelovanju z lesno-mizarskim 
programom se s posebno 
tehniko fototransferja polepšajo 
leseni izdelki in poličke.  

Vključevanje v storitve: pomoč v razdelilni 
kuhinji in jedilnici. 
Varstveno terapevtski ustvarjalni 
program. 

Enota Vič 

Kooperantska dela Lastni program Storitve, druge zaposlitvene aktivnosti 

Skupina sposobnejših uporabnikov 
v tesnem sodelovanju z mentorji 
izvaja celovito kartonažno storitev. 
Občasno se izvajajo tudi lažja 
montažna dela (škarjice, ščipalke, 
klini). 

Ročna izdelava papirja, 
embalaže, voščilnic  (ustvarjanje 
nove kolekcije).  
 

Vključitev v delo v razdelilni kuhinji, 
čiščenje snega, transport materiala, 
ločevanje odpadkov. 

Uporabnikom se v okviru VDC Tončke Hočevar omogoča vključevanje v programe tkanja, šivanja, 
vezenja, slikarstva, risanja, oblikovanja gline in drugih materialov, mizarsko-lesni program, kartonažni 
program ter izdelava ročno izdelane papirja, montažne delavnice z različnimi kooperantskimi deli, 
integrirana zaposlitev ter zaposlitvene aktivnosti prilagojene uporabnikom.  

V dnevnem varstvu pri izvajanju storitev sledimo naslednjim načelom:  

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

 zagotavljanje možnosti izbire ter enakih možnosti,  

 zagotavljanje pravice do dela, 

 zagotavljanje varnega okolja in zaupnosti,  

 omogočati čim večjo pestrost dela in drugih aktivnosti,  

 možnost uresničevanja lastnih idej in želja,  

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

 omogočanje samostojnosti s prilagoditvami okolja,  

 možnost izbire, 

 sledenje konceptu inkluzije. 

Zaposleni 

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

V letu 2016 smo izvedli nekaj kadrovskih sprememb, novih zaposlitev in premestitev, ki so se izkazale 
za uspešne in so ublažile kadrovski primanjkljaj ob odsotnostih. Leto  2016 je prineslo precej sprememb 
na bolje in kadrovskih okrepitev. Zaposlili smo štiri (4) nove varuhe, trije so v programih v enoti Šiška, 
ena varuhinja pa v enoti Vič. 
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Tabela: Število zaposlenih po enotah dnevnega varstva na dan 31. 12. 2016 
 

Enote Uporabniki Zaposleni Strokovni delavci Delovni inštruktorji/varuhi 

Šiška 105 24 6 18 

Bežigrad 60 9 2 7 

Integrirana zaposlitev 5    

Moste 24 4 1 3 

Zelena jama 15 3 1 2 

Vič 28 6 2 4 

Skupaj 237 45 12 33 

Prevozi 

V prevoze je vsak dan vključenih 60 uporabnikov. Izvedba prevozov nam je tudi v letu 2016 
predstavljala velik izziv. Po 10. členu Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev 
so do te storitve upravičeni uporabniki, ki v Varstveno delovni center ne zmorejo priti sami. Potrebe se 
še vedno večajo, skrbniki se na nas pogosto obračajo s prošnjo po vključitvi uporabnikov v prevoze, ki 
pa jih vedno težko zagotavljamo.  

Vsakodnevno je za prevoze uporabnikov skrbelo vsaj pet zaposlenih vzdrževalcev/voznikov oseb s 
posebnimi potrebami ter delovnih inštruktorjev in varuhov s petimi vozili, štirimi kombiniranimi in 
enim, po potrebi dvema osebnima voziloma. Poleg prevozov, ki jih izvajamo sami, smo imeli tudi v letu 
2016 sklenjeno pogodbo z izvajalcem prevozov taxi službo Rondo.  

Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji 

Varstvo 

V vseh enotah uporabniki potrebujejo določeno vrsto in stopnjo pomoči pri nekaterih vsakodnevnih 
aktivnostih. Zaposleni zagotavljamo skrb za nego uporabnikov, ki jo potrebujejo. V enotah Bežigrad, 
Moste in Zelena jama nego in pomoč zagotavljajo varuhi, delovni inštruktorji oziroma vsi zaposleni, če 
je potrebno. V enoti Vič posamezniki občasno potrebujejo posredno vodenje in podporo pri 
vzdrževanju osebne higiene in zunanje urejenosti.  

Pomoč zajema področje osebne higiene, pomoč pri hranjenju, spodbujanje in krepitev gibalnih 
sposobnosti, pomoč pri transferju, oblačenje, obuvanje, pomoč pri komunikaciji in orientaciji, 
spremstvo pri prevozih. Poleg tega smo zaposleni usmerjeni k promociji zdravega načina življenja in 
urejenosti. Uporabnike spodbujamo pri vključevanju v ožje in širše okolje.  

Tabela: Število uporabnikov, ki potrebujejo pomoč pri skrbi zase 
Enota Šiška 20 

Enota Bežigrad 6, občasno tudi več uporabnikov 

Enota Moste 2 upor.  

Enota Zelena jama Večina uporabnikov potrebuje vsaj eno obliko pomoči. 

Enota Vič Občasno je potrebno vodenje. 

V vseh enotah zaposleni nudijo pomoč pri naslednjih vsakodnevnih aktivnostih: spremljanje 
uporabnikov (težave s hojo, orientacijo, vedenjem, uporabi invalidskega vozička, hodulje, nestabilnost, 
izguba vida), pripravi obrokov (transporti obrokov, priprava hrane na krožniku – razrezi, mazanje, 
odpiranje embalaže, uporaba ustreznega pribora), skrbi zase pred in po prehranjevanju (umivanje rok, 
obraza), uporabi sanitarij, ohranjanju fizične aktivnosti s pomočjo pri hoji tudi težje gibljivim 
uporabnikom, ustni higieni, transferji z invalidskega vozička.  

Potrebe po programih prilagojenih uporabnikom z nižjimi kognitivnimi sposobnostmi ali dodatnimi 
posebnostmi še naprej rastejo. Tem uporabnikom v skladu z individualnimi načrti nudimo več  
terapevtskih aktivnosti, namenjenih ohranjanju psiho-fizične kondicije in kognitivnemu treningu. 
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Skupine ostajajo še naprej zelo heterogene, zaradi zaznane potrebe po dodatnem varstvenem 
programu za mlajše in starejše uporabnike ter specializirani obravnavi motenj avtističnega spektra, 
smo s tem namenom v enoti Šiška uredili nekatere prilagoditve prostorov. V 3. nadstropju smo 
pregradili delavnico in pridobili prostor za obravnavo uporabnikov z motnjo avtističnega spektra, ki 
zagotavlja veliko bolj strokovno obravnavo. V 1. nadstropju se je uredil prostor za skupino mlajših 
starejših uporabnikov, ki pravno tako potrebujejo več miru ter manj zahtevne izzive, tako v socialnem 
kot kognitivnem smislu. 

Vodenje 
Individualni programi  

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

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

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

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

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

Vseživljenjsko učenje 

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

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

Aktivnosti vseživljenjskega učenja, prosti čas, terapevtske aktivnosti: Branje dnevnega časopisa in 
izboljšanje splošne razgledanosti in poučenosti, usmerjeni in neusmerjeni pogovori, ogledi filmov, 
družabne igre, risanje, barvanje, praznovanje rojstnih dni, sprehodi po bližnji okolici in v mestnem 
središču, ogledi razstav, individualni manjši nakupi z uporabniki, ogledi gledaliških predstav, izleti, 
sodelovanje pri krožkih, krožek »pogovor o knjigi«, krožek – »razlaga neznanih besed«, ustvarjalni 
krožki, udeležba na slavnostni prireditvi ob Dnevu VDC v Koloseju, zeliščarski krožek, tečaj prve pomoči, 
kreativne delavnice, računalniško opismenjevanje, lepotilni krožek, delavnice za ohranjanje šolskih 
znanj, obeleževanje praznikov, kuharski krožek, izleti v ZOO, Arboretum, izleti na morje, v Bohinj, 
Mozirski gaj, Botanični vrt, Rakitno, Vogel, Piran … udeležba na prireditvah sorodnih institucij, obisk 
sejmov na Gospodarskem razstavišču, obiski muzejev, novoletna praznovanja, jutranja telovadba, 
sodelovanje na tekmovanjih in pripravah nanje, dramski krožek, ročna dela, vključevanje uporabnikov 
v vsakodnevna opravila v enoti in razdelilnih kuhinjah za ohranjanje sposobnosti in krepitev pozitivne 
samopodobe, sprostitvene aktivnosti (poslušanje glasbe, vodena meditacija), zimovanja na Rogli in 
Arehu, letovanja v Špadićih in ob Kolpi. 

Obravnava in sodelovanje z uporabniki ter drugo strokovno delo 

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

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

V vseh enotah so odnosi med uporabniki v skupini izjemno dinamični. V to so usmerjeni tudi razgovori 
in tematski pogovori. Pogosto gre tudi za kombinacije s psihiatričnimi težavami. Psihološko svetovanje 
in svetovalne pogovore po enotah izvajata psihologinji po načrtu oziroma se v obravnave vključujeta 
po potrebi. V kolikor strokovni tim oceni, se v razreševanje težav vključi tudi pristojni Center za socialno 
delo, osebni zdravnik, psihiater.  

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

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

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

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

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

Jutranje in popoldansko varstvo 

Jutranje in popoldansko varstvo v enoti Šiški je potekalo v skladu z načrtom. Od 6.00 do 7. 15 ure 
jutranje varstvo ter od 13.45 do 16.00 ure popoldansko varstvo. Zaposleni v dnevnem varstvu se 
vključujejo v jutranje varstvo (večinoma stalni delavec) ob prihodih uporabnikov med 6.00 in 7.15 uro 
in v popoldansko varstvo ob odhodih uporabnikov med 13.45 in 16.00 uro. Popoldansko varstvo smo 
prostorsko preselili v delavnico v tretjem nadstropju, kjer je več možnosti za kakovostno preživljanje 
časa, pa tudi skupina uporabnikov v popoldanskem varstvu se veča. Dodatno sta v popoldansko varstvo 
vključena še dva delavca, ki skrbita za varen in zanesljiv prehod uporabnikov s kosila do tretjega 
nadstropja. 

V dislociranih enotah je odpiralni čas prilagojen potrebam uporabnikov in njihovih svojcev in ga tudi 
med letom prilagajamo, če je potrebno. 
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Sodelovanje s starši in zakonitimi zastopniki uporabnikov 

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

Starše spodbujamo, da nam sporočajo predloge, pripombe, pritožbe in pohvale. V letu 2016 smo v 
dnevnem varstvu prejeli štiri (4) pohvale v zvezi z našo storitvijo ter prejeli eno (1) pritožbo na naše 
delo. 

Še naprej se kažejo potrebe po intenzivnem delu s starši. Usmerjamo jih tudi na društvo Sožitje. 

Zaposlitev pod posebnimi pogoji 

Zaposlitev pod posebnimi pogoji je socialno varstvena storitev in ne toliko storitev zaposlovanja. Cilj 
zaposlitve pod posebnimi pogoji je usmerjen predvsem v: 

 ohranjanje obstoječih delovnih zmožnosti 

 razvoj in učenje novih spretnosti 

 doživljanje uspeha 

 krepitev samopodobe 

Aktivnosti zajemajo: 

 usposabljanje in uvajanje v delo pod posebnimi pogoji 

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

 usposabljanje za nova dela  

 razvijanje sposobnosti za doseganje višje kakovosti dela  

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

 iskanje zaposlitev z manjšo zahtevnostjo 

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

 delo v kooperantskem programu  

V letu 2016 smo še naprej sodelovali z večino kooperantov iz preteklih let. Pridobivanje novih del ostaja 
v načrtu tudi za naprej. 

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

V letu 2016 smo sodelovali z naslednjimi kooperanti: 

Kooperant vrsta dela 

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

SLOVING d.o.o. oporniki, dihalne maske 

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

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

Krokodil d.o.o. Ščipalke 

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

Tritech d.o.o. sestavljanje/montaža 

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

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

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

Lastni program je v letu 2016 obsegal: 

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

ploščice z napisi… 

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

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

 Izdelki iz ročnega tkanja: tkane kače, tkane torbe; 

 Izdelki iz blaga: dišavne obešanke; 

 Tončkin čaj; 

 Izdelki iz volne: pleteni šali,  cofki; 

 Zapestnice in prstani iz perlic; 

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

V mesecu juliju je bilo izvedeno srečanje zaposlenih za razvoj lastnega programa, v mesecu oktobru pa 
prvo srečanje delovne skupine za razvoj lastnega programa.  

Organizirala in izvedla smo interno delavnico za vlivanje v kalupe za zaposlene. 

Skupna prodaja izdelkov lastnega programa je v letu 2016 glede na preteklo leto narasla za 17%, kar je 
v največji meri zasluga povečane prodaje lestev, medtem ko je prodaja ostalih izdelkov povečini ostala 
na ravni preteklega leta.  

 Z namenom prodaje izdelkov in promocije zavoda smo izvajali aktivnosti:  

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

Otroški bazar, Oživimo Vodnikovo,  Miklavžev bazar, paviljon pred Mol-om, Festivalna dvorana, 

Zavod za zaposlovanje, Unicredit, UKC Ljubljana, Knjižnica Bežigrad, sodelovali smo v skupni 

prodaji štirih VDC-jev v pisarni MOL-a). 

 Sodelovala sem pri pripravi in izvedbi enomesečne razstave voščilnic v knjižnici Bežigrad.   

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

ponudbo različnim organizacijam  po elektronski pošti in v živo.  

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

predstavitvijo zavoda, storitev in posameznih služb.  

Integrirana oblika zaposlitve 

V letu 2016 je bilo v integrirano zaposlitev vključenih 5 uporabnikov na treh lokacijah. Vključevali so se 
v dve podjetji v Bauhaus in Sodexo. Z obema podjetjema že vrsto let dobro sodelujemo. Vodstven 
kader v obeh podjetjih je našim uporabnikom naklonjen in ima do njih ustrezen odnos. Občasno so se 
pojavljali konflikti z na novo zaposlenim kadrom ali študenti, a so se, tako kot v preteklih letih, po 
pogovoru z vodstvom težave rešile. 

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

Proti koncu leta smo uvedli redne skupne mesečne sestanke v Šiški, pred tem pa smo jih imeli po 
posameznih enotah. Uporabnikom so novost dobro sprejeli. V preteklem letu so imeli tudi dva izleta 
(Bled in Piran).  

Pozitivni učinki integrirane zaposlitve so: 

 Socialna integracija uporabnikov 

 Aktivnejše državljanstvo 

 Krepitev samopodobe in dostojanstva 

 Izboljšanje komunikacijskih veščin 

 Večja avtonomija 

 Višja nagrada 

 Spreminjanje delovnih navad, intenzivno učenje 

 Zagotavljanje pravice do dela 

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

Integrirana zaposlitev v letu 2016: 
PROGRAM ŠTEVILO VKLJUČENIH UPORABNIKOV 
Bauhaus 4 

Sodexo 1  

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

Dodatne storitve na nivoju zavoda 

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

V storitve se vključuje  cca 35 uporabnikov iz 2-eh enot DV, nekateri uporabniki so vključeni v 6 različnih 
storitev. 

Storitev v pralnici poteka redno, tudi ob sobotah. V času prenove, cca 4 mesece, uporabniki v to 

storitev niso bili vključeni. En uporabnik je v storitev vključen daljši čas. Po prenovi je pralnica 

prostorsko ustrezneje prilagojena za delo uporabnikov. Posodobljen je bil urnik dela uporabnikov. 

Organizirana sta bila 2 sestanka skupaj z uporabniki in zaposlenimi, ki uporabnike vodijo v pralnici 

Lažja administrativna dela: dva  uporabnika  odnašata  pošto na bližnjo pošto in se medsebojno 

nadomeščata. Občasno odnašata pošto tudi v dislocirane enote DV, kuvertiranje poteka občasno.  

Od ponedeljka do petka  poteka delo v strežbi. V času prenove, cca 3 mesece, v to storitev uporabniki 
niso bili vključeni. Uporabniki so se  izobraževali na področju skrbi za osebno higieno in ukrepanja v 
primeru obolenja (HASSP). Uporabnike se redno vzpodbuja k nošenju zaščitnih oblačil in uči ustrezne 
higiene rok. Dogovorili smo nadomeščanje zaposlene, ki uporabnike vodi pri tej storitvi. Strežba poteka 
v dveh terminih in sicer od 13.00 do 14.00 ure, takrat kosijo uporabniki dnevnega varstva ter od 14.30 
do 15.30 ure, takrat kosijo uporabniki celodnevnega varstva. Posodobljen je bil sedežni red v jedilnici 
in nabavljena nova zaščitna oblačila-predpasniki. Dva uporabnika po kosilu 3x tedensko sodelujeta pri 
pospravljanju posode v kuhinji Sodexo. 
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V zeleni program je vključenih največ uporabnikov. En uporabnik samostojno kosi travo, en uporabnik 
se še usposablja za košnjo trave. V vrtu smo pridelali zelišča in čaje , ki smo jih prodali na naših 
stojnicah. Vrtnine, ki so zrasle v terapevtskih gredicah pa smo uporabili pri gospodinjskih aktivnostih. 
Dve gredici v vrtu urejata gospodinji skupaj z uporabniki. Zasadili smo balkonsko cvetje, skrb za rože 
pa je že šesto  leto zapored prevzame en uporabnik. Usposobili smo dva uporabnika, ki ga v primeru 
odsotnosti nadomeščata. Skrb za sadovnjak ima donator sadnega drevja, kadar pride na vrt se mu pri 
delu pridružijo uporabniki, nekateri zgolj opazujejo njegovo delo. 

V storitev čiščenja se redno vključuje 9 uporabnikov, sodelujejo pri pometanju stopnišča, sesanju 
preprog, brisanju prahu, ločevanju smeti, pomivanju ipd…  

V storitev - lažja vzdrževalna dela se občasno vključujejo 3 do 4 uporabniki. Sodelujejo pri transportih, 
različnih manjših opravilih po hiši in nakupih v Merkurju. Vzpostavili smo sistem beleženja ur in sicer 
uporabniki sami poskrbijo, da jim vzdrževalec v zvezek zabeleži število oddelanih ur. 

Storitve v avtopralnici so v letu 2016 potekale v omejenem obsegu (pranje službenih vozil).  

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

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

• Zaposlitveni center Janeza Levca, Sonček, Želva. Redno sodelujemo in se obiskujemo na dnevih 
odprtih vrat ter drugih prireditvah. Skupaj s Sončkom in Želvo smo organizirali izobraževalna 
predavanja za uporabnike ter družabno srečanje s plesom namenjeno širjenju socialne mreže. 

• Že tradicionalno smo organizirali Miklavžev bazar v centru Sonček v Šiški, ki ga organiziramo 
ljubljanski VDC-ji (Sonček, Želva, DZC Janez Levec in mi), z bogatim kulturnim programom in 
srečelovom. 

• Društvo Sožitje Ljubljana. Pri društvu zastopamo interese uporabnikov ter pomagamo 
uporabnikom pri udeležbi na izletu, letovanjih, izobraževanjih … 

• Vodja dnevnega in institucionalnega varstva sva imeli prispevek na Izobraževalnih dnevih 
specialne in rehabilitacijske pedagogike ter na Posvetu Premiki v glavah, premiki v sistemu. 

 

Poudarki leta 

Poleg že omenjenih dosežkov letošnjega leta je pomembno izpostaviti naslednje: 

 Sodelavka Erika Pavlin je prejela mednarodno nagrado založniške hiše Emerald za odličnost 
članka, ki opisuje sodelovanje različnih področij umetnosti in znanosti ter predvsem 
vključevanja oseb s posebnimi potrebami in s tem njihovo socializacijo in integracijo. 

 Sodelavka Irena Ceglar je prejela stanovsko nagrado priznanje Antona Skale, ki je najvišje 
priznanje v Republiki Sloveniji, ki ga podeljuje Društvo specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov Slovenije. 

 Za bolj kakovostno delo je bil vzpostavljen Aktiv strokovnih delavk VDC Tončke Hočevar.  

 Pri našem delu smo odprti in dobro sodelujemo s svojci. V letu 2016 smo se dogovorili za 
brezplačno uporabo telovadnice, kjer svojci enkrat tedensko organizirajo vodeno telovadbo s 
trenerjem. 

 Žal je v preteklem letu prišlo do tragične nesreče. Pri izvajanju gospodinjskih aktivnosti se je s 
hrano zadušila uporabnica. Kljub hitri pomoči delavcev VDC in nujne medicinske pomoči je 
uporabnica umrla.   
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4 INSTITUCIONALNO VARSTVO 

Institucionalno varstvo se izvaja v osmih gospodinjskih enotah in v stanovanju na šestih lokacijah v 
Ljubljani. Poleg 16 urne obravnave nudimo tudi 24 urno obravnavo tistim uporabnikom, ki zaradi 
svojega zdravstvenega stanja tako obliko obravnave potrebujejo in se ne vključujejo več v storitev 
vodenje, varstvo in zaposlitev.  

Tako kot pretekla leta, smo tudi v letu 2016 izvedli kar nekaj selitev uporabnikov med enotami ali po 
sobah, saj izhajamo iz potreb uporabnikov, ki se z leti bivanja v posamezni enoti spreminjajo. Bodisi se 
spremenijo potrebe uporabnika zaradi zdravstvenih razlogov ali upadlih sposobnosti, lahko pa se zgodi, 
da se odnosi med posamezniki preveč nasičijo in je potrebno nezdrave odnose pretrgati. Trudimo se, 
da upoštevamo tudi želje uporabnikov.  

S pričetkom leta smo sprejeli nov Pravilnik o organizaciji dela v VDC TH, ki je opredelil nov delovni čas 
gospodinjcev in s februarjem smo spremenili dežurno listo strokovnih delavk v institucionalnem 
varstvu, kar pomeni, da strokovne delavke dežurajo le še ob nedeljah.  

BIVANJE IN AKTIVNOSTI 

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

 
V prvem nadstropju zavoda živi 15 uporabnikov. V svojem ritmu preživijo dan. Stalna ekipa zaposlenih 
(dva zdravstveno negovalna delavca, ki delata izmenično dopoldan ali popoldan, stalna gospodinja, ki 
dela dva dni dopoldan in tri dni popoldan ter dve strokovni delavki institucionalnega varstva, ki delata 
izmenično 4 ure v skupini) skrbi za zadovoljevanje individualnih potreb posameznika. V delo se redno 
vključujeta tudi fizioterapevtka in delovne terapevtke ter ena prostovoljka, ki ima tedensko kuharske 
aktivnosti v skupini. Tudi sicer potekajo v skupini različne gospodinjske aktivnosti (brisanje miz, 
priprava podstavkov, razdeljevanje prtičkov pred obroki, kuhanje kave, čaja, itd.) kjer sodelujejo 
uporabniki po svojih zmožnostih.  

V letu 2016 so si uporabniki ogledali več razstav, bili so na ranču Seleren in jeseni imeli v terapevtskem 
vrtu kostanjev piknik. V varstveno – negovalnem oddelku si dneve popestrijo tudi z rednim prebiranjem 
časopisa in debatami o aktualnih dogodkih ali pomembnih spominih. 

Uporabnikom drugega nadstropja zavoda je v letu 2016 v spominu najbolj ostal izlet celotnega  
nadstropja v Volčji potok, kjer so se uporabniki zapeljali s turističnim vlakcem po parku. Prav tako je 
drugo nadstropje v oktobru na dan odprtih vrat predstavljalo gospodinjski model življenja. Pekli so 
palačinke in izrezovali buče za noč čarovnic. Skupina drugega nadstropja je skozi vse leto redno zahaja 
na krajše sprehode, brala različne revije ter kakšne zgodbe in veliko ustvarjala. Obiskali so etnografski 
in narodni muzej ter si ogledali razstavo čipk, starega pohištva, fotografij in voščilnic. V skupini kljub 
gibalni oviranosti poskušamo ohraniti čim več aktivnosti, kjer uporabniki lahko aktivno – po svojih 
zmožnostih sodelujejo in se tako počutijo koristne ter spoštovane. 

V tretjem nadstropju živi sedemnajst uporabnikov in uporabnic. Tudi v letu 2016 so skrbeli za vsa hišna 
in gospodinjska opravila ter se spomnili vsakega rojstnega dne posebej in si zato skupaj z gospodinjo 
pripravili kar 17 slaščic – vedno po želji slavljenca. Odpravili so se na izlet v Bogenšperk, skupina se je 
redno vse leto udeleževala prireditev v Centru Sonček, zahajala je v mesto na različne prireditve; prav 
tako pa so skrbno vrtnarili na eni izmed gredic v terapevtskem vrtu zavoda. Zaradi velikega števila 
uporabnikov v nadstropju je dinamika nadstropja pestra, zato je potrebno redno in sprotno reševanje 
težav in nesoglasij ter skrbno iskanje rešitev. 

Uporabniki četrtega nadstropja so v letu 2016 nekajkrat obiskali ranč s konji, se odpravili v poletnih 
mesecih na celodnevni izlet nadstropja v Podčetrtek ter se redno sprehajali v večjih ali manjših 
skupinah v bližnji in daljni okolici. Obiskali so tudi nekaj razstav, imeli ustvarjalne delavnice ter skrbeli 
za gredo v terapevtskem vrtu. Skupina je redno obiskovala tudi knjižnico in se družila ob gledanju 
televizije, različnih filmov ter ob klepetu.  
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Gospodinje vseh nadstropij skrbijo za urejeno garderobo uporabnikov, zahajajo s posameznimi 
uporabniki po nakupih in drugih različnih opravkih ter so velikokrat zaupne osebe posameznikov. Redni 
ponedeljkovi sestanki v nadstropjih, ki služijo načrtovanju aktivnosti za teden, ki se začenja; so se 
izkazali kot kvalitetne in še kako pomembne, saj omogočajo izvedbo plana in aktivnosti tudi v primeru, 
da je kakšen od zaposlenih odsoten. Sestanek je priložnost, da lahko uporabnik pove tudi svoje želje in 
pričakovanja, ki se zapišejo na veliko tablo sredi nadstropja in so namenjene vsem nam, ki pridemo 
delat v nadstropje. 

V institucionalnem varstvu gospodinjski model življenja živi. Vsi zaposleni se dnevno trudimo, da bi 
dvignili kvaliteto bivanja uporabnikov, tudi s pomočjo vseh sprememb, ki jih od nas zahteva E-Qalin. 
Delavci se zavedamo, da prihajamo v službo v dom uporabnikov – saj velika večina uporabnikov nikoli 
ne zahajajo več domov, ker so stari ali pa so stari njihovi svojci. Na drug strani pa v stanovanjskih 
skupinah živijo uporabniki, ki so se od doma osamosvojili, so samostojni ter zahajajo domov le še na 
obisk in kavo.  

Med tednom je v vseh gospodinjskih enotah zavoda prisoten stalen gospodinjec in kader zdravstveno 
negovalne službe. V zavodu in v bivalni enoti Zelena jama je kader zdravstveno negovalne službe 
prisoten ves čas - tudi ponoči, v stanovanjskih skupinah pa enkrat tedensko popoldan oziroma po 
potrebi pogosteje. Gospodinjci imajo 6 dnevni delavnik, kar pomeni, da so med tednom prisotni po 6,4 
ure na dan in med vikendi opravljajo celodnevna dežurstva. Poleg gospodinjcev in zdravstveno – 
negovalnega kadra so med vikendi od 9.00 do 17.00 ure dežurne tudi strokovne delavke.  

CELOSTNA OBRAVNAVA UPORABNIKOV 

Čez teden sta v domu dnevno prisotni dve strokovni delavki institucionalnega varstva, ki delata 
izmenično (dopoldan, popoldan) in se tudi nadomeščata. Prav tako v institucionalnem varstvu od 
meseca oktobra delata 4x popoldan dve delovni terapevtki. V delo popoldanskih strokovnih delavk se 
redno vključujeta tudi psihologinja in socialna delavka. Pestrost različnih strokovnih delavk je za 
uporabnike institucionalnega varstva zelo pomembna. Sproten pretok informacij in sprotno reševanje 
težav je izboljšalo in dvignilo kvaliteto bivanja uporabnikov. Strokovne delavke uporabnike vodijo in 
jim pomagajo urejati odnose s svojci in zakonitimi zastopniki. Z vsakim uporabnikom in njegovimi svojci 
se letno evalvirajo individualni programi in postavljajo novi cilji, katerim poskušamo slediti. 
Multidisciplinaren pristop pri uporabnikih nam obenem omogoča, da uporabniki med tednom in tudi 
med vikendom počnejo različne stvari.  

DRUGE AKTIVNOSTI  

V domu smo v letu 2016 s pomočjo vseh zaposlenih v institucionalnem varstvu za uporabnike 
organizirali in izpeljali različne aktivnosti: druženje ob čajankah in kavi, ogled kulturnih in zabavnih 
prireditev v Ljubljani, redno obiskovanje prireditev v Centru Sonček, redno mesečno obiskovanje 
abonmajskih predstav v Šentjakobskem gledališču, izvedli pa smo tudi tradicionalni pustni in novoletni 
ples v ritmih ansambla Srčev As in s pomočjo sodelavca DJ-a Daria. Enkrat mesečno smo v domu 
praznovali rojstne dneve s stanovalci in ob tem imeli redni mesečni sestanek, na katerem so bili 
uporabniki seznanjeni z vsemi spremembami in novostmi v zavodu. Vsak uporabnik je na skupnem 
praznovanju prejel tudi darilni bon, ki ga je ob pomoči gospodinje vnovčil v trgovini Mercator za nakup 
po lastni volji. Izveden je bil tudi poletni piknik na dvorišču zavoda in manjša skupina uporabnikov je 
obiskovala računalniški tečaj v Gimnaziji Šiška. 

Kot preteklo leto, smo imeli tudi decembra 2016 svečan prižig lučk na smreki za hišo (donacija), ki nam 
je krasila praznične dni. Obeležili smo vse večje praznike, imeli projekt pisanja in prejemanja 
Valentinove pošte, mesečno smo izvedli pogovorne skupine in mnogo krajših ter daljših izletov. V vseh 
gospodinjskih enotah institucionalnega varstva so v mesecu decembru potekala novoletna druženja s 
svojci in zakonitimi zastopniki. 

Sodelovanje s prostovoljci se je v letu 2016 izboljšalo. Novost v institucionalnem varstvu sta 
prostovoljki, ki izvajata plesne in dramske aktivnosti. Prav tako imamo kar nekaj prostovoljcev, ki 
izvajajo skupinske kuharske aktivnosti v različnih gospodinjskih enotah (znotraj zavoda in v 
stanovanjskih skupinah). Prostovoljci s svojo dobro voljo in pozitivno energijo v institucijo vedno znova 
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prinesejo svežino in prispevajo k večji pestrosti življenja uporabnikov.  

2. Bivalna enota Zelena jama je v letu 2016 zaživela v vsej polnosti v prenovljeni hiši. Prenovljena je 
bila dežurna soba za zaposlene, dva dnevna prostora, dve enoposteljni sobi ter predelane dve 
triposteljne sobe v štiri eno in dvoposteljne. Na dvorišču smo odstranili pasjo uto in postavili vrtno 
lopo, uredili zunanjo razsvetljavo in namestili vrtni umivalnik. Vrt sedaj v poletnih mesecih nudi 
dovolj sence in prostora za uživanje na prostem.  

V hiši živi 15 uporabnikov, ki še zmorejo nekatere stvari postoriti samostojno, vendar vseeno 
potrebujejo stalen nadzor in vodenje, zato je kader prisoten 16 ur dnevno. V preteklem letu sta se v 
hišo priselila dva uporabnika, ki bivanja v stanovanjski skupini zaradi prevelikih zahtev po samostojnosti 
nista zmogla, bivanje v bivalni enoti z več supporta zaposlenih pa jima popolnoma odgovarja. 
Strokovna delavka, ki je prisotna dvakrat tedensko popoldan, gospodinja in stalen kader zdravstvene 
nege so tudi v letu 2016 nadaljevali s tradicionalnimi ponedeljkovimi sestanki, kjer se načrtujejo 
aktivnosti za tekoči teden in vsakemu se omogoči, da spregovori o svojem počutju, aktivnostih, željah 
in morebitnih stiskah. V enoti se je ponovno vzpostavilo redno obiskovanje telovadnice in knjižnice, 
skrbijo za urejen vrt in balkonsko cvetje, v pomladanskem in poletnem času so imeli v enoti tudi 
»športne petke«, ko so se vsi skupaj odpravili v mesto, na daljše ali krajše sprehode in enkrat celo na 
Veliko Planino.  

Spomladi se je celotna enota odpravila na že tradicionalni celodnevni izlet – tokrat po Gorenjski. 

Dva uporabnika enote redno trenirata judo v okviru športnega društva Sokol. Na treninge v bližnjo 
telovadnico odhajata samostojno. Spomladi sta se udeležila tudi mednarodnega tekmovanja v Ravenni 
v Italiji in oba prejela medalji. Tekmovanja v Ljubljani sta se udeležila tudi v jeseni. 

Enkrat tedensko enoto obišče študentka - prostovoljka, ki skupaj z uporabniki aktivno preživlja prosti 
čas (pogovor, sprehod, kreativne aktivnosti, družabne igre).  

V tednu odprtih vrat je bilo v bivalni enoti druženje ob kostanju ter konec leta je potekalo že 
tradicionalno prednovoletno druženje svojcev.  

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

Vsak teden se v vseh treh stanovanjskih skupinah začne s ponedeljkovim sestankom strokovne delavke 
in gospodinje skupaj z uporabniki, kjer se načrtuje prihajajoči teden. Sestanek je priložnost, ko se lahko 
razrešijo morebitne težave, ko se dogovori in porazdeli delo znotraj hiše (gospodinjska opravila, hišna 
opravila, nakupovanje, kuhanje, itd.) ter tudi priložnost, za praznovanje ob uspehih. 

Meseca junija smo se uporabniki in zaposleni vseh stanovanjskih skupin odpravili na sedaj že 
tradicionalni izlet. Z vlakom smo se odpeljali na Dolenjsko, kjer smo se s splavom popeljali po reki Krki. 

Oktobra 2016 je ena uporabnica ob pomoči vodje institucionalnega varstva na Pedagoški fakulteti na 
okrogli mizi predstavljala način življenja v stanovanjski skupini. 

Stanovanjska skupina Brajnikova je v letu 2016 doživela še zadnji del obnove. Prenovljena je bila 
dnevna soba in stopnišče, ter vse sobe. Uredili smo tudi zunanjo okolico in obnovili še en del stare 
vrtne ograje.  

V hiši od meseca februarja 2016 živi 8 uporabnikov, ki samostojno skrbijo za vsa vrtna, hišna ter tudi 
gospodinjska opravila. Znotraj skupine je največji poudarek na sprejemanju drugačnosti in spoštovanju 
dogovorov. V skupino enkrat tedensko od septembra prihaja prostovoljka, ki ima skupaj z uporabniki 
kuharske aktivnosti; prav tako pa se dnevno skupaj z gospodinjcem različni uporabniki individualno 
učijo kuhanja različnih jedi, glede na sposobnosti. 

Skupina je v preteklem letu večkrat obiskala mestno središče, zahajali so na krajše ali daljše izlete, imeli 
v tednu odprtih vrat otvoritev prenovljene enote in konec decembra še tradicionalno prednovoletno 
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druženje svojcev in prijateljev. Vedno znova je po hiši zadišalo po čaju in doma pečenih dobrotah. 

Stanovanjska skupina Vodnikov dvor je v letu 2016 doživela spremembo v preselitvah uporabnikov – v 
skupini sta se zamenjala kar dva uporabnika.  

V stanovanju živijo štirje uporabniki - moški, ki so manj samostojni in potrebujejo več usmerjanja. Vse 
leto je bil poudarek na sprejemanju drugačnosti ter učenju oz. utrjevanju samostojnosti. Zaradi 
uvajanja novega uporabnika je v skupino pogosteje zahajal kader zdravstvene nege ter delovne 
terapevtke, ki so uporabnika dodatno učile skrbi zase.  

Uporabniki v stanovanju samostojno skrbijo za vsa hišna in gospodinjska opravila, ter samostojno 
kuhajo večerje. Ob pomoči gospodinje se učijo pripraviti različne jedi.  

V letu 2016 so se odpravili na ogled ledenih skulptur, bili so z vlakom v Domžalah, v Radovljici na 
festivalu čokolade in večkrat po širši in bližnji okolici stanovanja. Napredek samostojnosti v skupini se 
kaže v samostojnih sprehodih fantov med vikendi, ko se odpravijo v BTC, na Žale ali v Tivoli. 

Stanovanjsko skupino Vrhovci so v letu 2016 zaznamovale selitve uporabnikov. V hišo sta se priselila 
dva fanta, ki sta oba po določenem času skupino iz različnih razlogov zapustila. Vsaka priselitev / 
odselitev je skupino malo vznemirila in potreben je bil čas, da se je skupina vrnila v ustaljene tirnice. 

Enota Vrhovci je trenutno najbolj samostojna skupina. V njej živi 5 uporabnikov. Dinamika znotraj hiše 
je zelo pestra, zato je sprotno reševanje nesoglasij in spoštovanje vseh dogovorov ključnega pomena.  

V skupini je bil v letu 2016 poudarek na kvalitetnem preživljanju prostega časa, na skupnem druženju 
enkrat na teden in na rekreaciji. Skupaj z gospodinjo so veliko hodili, se rolali, vozili s kolesi ali skiroji. 
Posvetili so se skrbi za vrt (samostojna košnja trave in skrb za zelenjavni vrt) in v jeseni z velikim 
veseljem pobirali sadove svojega dela. V enoti je cilj, da se delo porazdeli in da vsak postori kar zna in 
zmore.  

V Stanovanju Fužine živi ena uporabnica, ki se je v letu 2016 predstavila tudi na posvetu. Uporabnica 
živi samostojno ob minimalni podpori - enkrat tedensko ima sestanek s strokovno delavko in dnevno 
oz. po razporedu prihaja na delo v integrirano zaposlitev v kuhinjo Sodexo. Socialno mrežo ji 
predstavljajo prijatelji iz Vrhovcev ter nekaj zunanjih ljudi.  

Institut druge družine pomeni podaljšano rejništvo ob zagotavljanju strokovne pomoči s strani zavoda. 
Še zmeraj sta v storitev vključena dva uporabnika, kljub temu, da se pri enem že skupaj s CSD ureja 
prenos na drug zavod.  

V delo z obema družinama vključujemo pristojna Centra za socialno delo. En uporabnik je vključen v 
storitev dnevnega varstva v našem zavodu in prihaja 2x tedensko v delavnico, druga uporabnica pa je 
vključena v dnevno varstvo izven našega zavoda.  
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Tabela: stanovalci po spolu in letih starosti     Graf: Stanovalci po spolu in letih starosti 

Starostni razred Moški Ženske 

18 - 25 1 1 

26 - 35 4 4 

36 – 45 7 9 

46 – 55 15 7 

Nad 56 27 21 

 

 

 

 

Tabela: Najmlajši in najstarejši uporabnik po spolu v institucionalnem varstvu 

Najmlajša ženska 25 

Najstarejša ženska 74 

Najmlajši moški 22 

Najstarejši moški 75 
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Osnovna oskrba 

Bivanje 

Na dan 31.12.2016 je bilo v institucionalno varstvo vključenih 95 uporabnikov – kar vključuje tudi dva 
uporabnika vključena v drugo družino. Prosto posteljo imamo le v stanovanjski skupini Vrhovci. 

Kapacitete v zavodu so bile skozi vse leto polno zasedene, zato smo izpeljali le dva začasna sprejema – 
oz. tako imenovana urgentna sprejema za čez noč. Drugih začasnih sprejemov v letu 2016 nismo 
izvajali, ker je v poletnih mesecih potekala obnova in smo bili v zavodu brez pralnice ter kuhinje, kar je 
oteževalo bivanje in posledično tudi zniževalo kvaliteto bivanja vseh. 
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Organizirana prehrana 

V januarju 2016 smo spremenili urnik prehranjevanja v institucionalnem varstvu.  

Obroki v zavodu: 

V zavodu poteka med 7.00 in 8.00 uro zjutraj izbirni zajtrk; med vikendi pa med 9.00 in 10.00 uro. 
Uporabniki varstveno – negovalnega oddelka kosijo ob 12.00 uri v prvem nadstropju, vsi ostali – tako 
v jedilnici v Šiški kot tudi v ostalih enotah pa imajo kosilo od 14.45 ure naprej. Uporabniki imajo pri 
kosilu na voljo mesni ali brezmesni meni. Tudi pri večerji, ki poteka med 18.30 uro in 19.00 uro, odvisno 
od letnega časa, imajo uporabniki v zavodu na voljo izbirne večerje (izbor med dvema jedema). V 
stanovanjskih skupinah si večerje in zajtrke pripravljajo samostojno – kar pomeni, da uporabniki 
soustvarjajo jedilnike. 

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

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

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

V poletnih mesecih smo obnovili kuhinjo in s tem dvignili kvaliteto priprave obrokov.  

Kuhinja pripravlja glede na zdravstveno stanje uporabnikov v našem zavodu več različnih diet. Te so: 
žolčna, želodčna, hipolipidna, sladkorna, lahka, celiakija in različne kombinacije dveh diet. Prav tako 
imamo nekaj starostnikov, ki potrebujejo pasirano hrano ter hrano za sondo.   

Podporne dejavnosti 

Vzdrževanje 

Vzdrževalci so tudi v letu 2016 nadaljevali z vzdrževanjem posamezne enote, ki jih vzdržujejo ter tudi 
za prevozna sredstva. Prav tako so se po urniku, ki ga je pripravljala vodja DV, vključevali v prevoze.  

Zaradi starosti zavoda so objekti v letih. Potrebno je veliko vzdrževanja in obnov. Manjša redna 
vzdrževalna dela opravljajo vzdrževalci, večje napake pa odpravljajo zunanji sodelavci s katerimi imamo 
sklenjene vzdrževalne pogodbe. 

Pranje 

Po več letih truda nam je v letu 2016 uspela obnova pralnice. Pranje perila tako poteka v lepih, svetlih 
in v celoti prenovljenih prostorih pralnice. Odprta je od 6.00 ure zjutraj do 22.00 ure zvečer, kar 
pomeni, da perici delata dvoizmensko. Med prazniki je pralnica zaprta največ 48 ur. V kolikor je 
prisotna le ena perica je pralnica odprta od 8.00 ure do 16.00 ure. 

Dnevno se v delo v pralnici po nekaj ur vključujejo v lažja dela (zlaganje brisač, krp in nogavic) tudi drugi 
uporabniki.  

Čiščenje 

Služba čiščenja se v zavodu Šiška izvaja vse dni v letu. Delavke delajo po dežurni listi, dopoldan, 
popoldan in med vikendi. Ob tej organizaciji dela se je storitev zavoda močno izboljšala. Prostori so 
čisti, kar opazijo tudi vsi zunanji obiskovalci in inšpekcijski nadzori za druga področja. Zaradi 
spremenjenih potreb v institucionalnem varstvu so meseca novembra čistilke prešle na nov urnik dela 
– 6 dnevni, kar pomeni, da je zavod čiščen vse dni v tednu – tako dopoldan kot tudi popoldan. 

Tri enote dnevnega varstva, Vič, Bežigrad in Moste, čisti pogodbenik, ki enkrat letno opravi tudi 
generalno čiščenje. 
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Zaposlenih imamo sedem delavk. V storitev čiščenja se redno vključuje tudi nekaj uporabnikov, ki 
dnevno pomagajo pometati, sesati in pomivati skupne prostore. Snažilke skozi vse leto enkrat do 
dvakrat mesečno obiščejo tudi stanovanjske skupine, kjer počistijo skupne prostore.  

Socialna oskrba 

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

Pri vzdrževanju osebne higiene, oblačenju in skrbi zase ter osebnega prostora se poleg zaposlenih v 
zdravstveni negi vključuje tudi gospodinjec, delovni terapevt in fizioterapevt. Glavno vodilo za delo v 
institucionalnem varstvu je podpora posamezniku za čim bolj polno in samostojno življenje. Načelo za 
delo je: »Nikoli ne delaj namesto uporabnika, saj ga s tem narediš za še večjega invalida; četudi bi ti 
naredil drugače, morda bolje.«  

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

Strokovno delo v stanovanjskih skupinah in v bivalni enoti se nekoliko razlikuje od načina dela v 
zavodski oskrbi. Uporabnikom se dopušča več samostojnosti, vendar se od njih pričakuje tudi večja 
stopnja odgovornosti. Poudarek dela je na utrjevanju naučenega in na učenju novega – učenje kuhanja 
novih jedi, skrb za čistočo, racionalno razpolaganje z denarjem, samostojno načrtovanje prostega časa 
in samostojno reševanje konfliktnih situacij. Uporabnike se spodbuja k temu, da imajo pravico do 
razpolaganja s svojim prostim časom, prav tako pa imajo tudi pravico ter dolžnost do dobrega počutja 
znotraj stanovanjske skupine, kjer vsak izmed njih k temu nekaj pripomore.  

Strokovni delavci institucionalnega varstva so tudi v letu 2016 opravljali evalvacije individualnih 
programov, v katere smo vključili svojce in skrbnike. Popoldanska strokovna delavka po potrebi svojce 
sproti obvešča o vseh posebnostih pri uporabniku. Prav tako pa stalno prisoten delavec v nadstropju, 
gospodinjec ali kader zdravstvene nege, pripomore k temu, da se sorodniki ob obisku lahko sproti 
dogovorijo veliko stvari ter pridobijo kakšno pomembno informacijo.  

Aktivnosti celodnevnega varstva 

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

- Frizerstvo Lassana 
V letu 2016 smo nadaljevali s sodelovanjem s frizerstvom Lassana. Dvakrat mesečno (odvisno od 
potreb in želja uporabnikov) nas v zavodu obišče frizer ali pediker in uporabnike uredi. V 1. nadstropju 
smo uredili kotiček, ki je namenjen frizerskemu salonu in pedikuri. Stremimo k temu, da se pohodni 
uporabniki v spremstvu gospodinje odpravijo na urejanje v salone v bližnji okolici; za tiste, ki te poti ne 
zmorejo pa se poslužujemo sodelovanja s frizerstvom Lassana. 

- Večanje števila aktivnih prostovoljcev, ki prihajajo h uporabnikom individualno ali izvajajo v 
institucionalnem varstvu skupinske aktivnosti za uporabnike 

Delo s prostovoljci se je izboljšalo. Projektna skupina je aktivna. Komunikacija oziroma obveščenost se 
je izboljšala – zaposleni zavoda vedo kateri prostovoljec je za katerega uporabnika in kdaj prihaja, kar 
lajša delo vsem in vpliva na dobro počutje vseh. 

- Vera in luč 
V domu skozi vse leto sodelujemo s skupnostjo Vera in luč (Bežigrad, Šiška, Štepanjsko naselje in 
Moste). Uporabniki odhajajo na srečanja enkrat mesečno. Občasno jih odpeljejo tudi na večdnevne 
duhovne vaje. 

- Društvo Sožitje Ljubljana 
Z Društvom Sožitje Ljubljana smo tudi v letu 2016 sodelovali. Uporabniki se vključujejo v aktivnosti 
društva; prav tako v vedno večjem številu letujejo z njimi, saj je letovanje cenovno ugodno. Skupaj z 
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uporabniki smo se udeležili tudi dveh večjih prireditev. Bili smo na pomladanskem pikniku in v mesecu 
decembru smo se udeležili dedka Mraza v Festivalni dvorani. 

- Redni mesečni sestanki gospodinjcev z vodjo doma 
Sestanki so namenjeni načrtovanju aktivnosti v domu, pogovoru o posebnostih uporabnikov in drugim 
sprotnim rečem.  

- Redni mesečni sestanki institucionalnega varstva 
So bili v letu 2016 namenjeni delu zaposlenega na sebi in sprejemanju uporabnikov in vseh njihovih 
specifik. Sestanki so potekali predvidoma vsak mesec in so bili vodeni s pomočjo različnih supervizijskih 
tehnik. Skozi vse leto smo se pogovarjali o pravicah in dolžnostih uporabnikov, veliko pa smo govorili 
tudi o stiskah zaposlenih, o pravicah zaposlenih in o dolžnostih, ki so pomembne za delo z ljudmi. 
Vedno znova se mora delavec v institucionalnem varstvu zavedati, da prihaja v službo v dom 
uporabnika, ki je plačnik storitve. 

- Potreba po zaposlitvi varnostnika/receptorja 
Žal nam realizacija zaposlitve varnostnika/receptorja tudi v letu 2016 ni uspela, saj bo potrebno 
uskladiti sistemizacijo, zato smo se odločili, da v prehodnem obdobju delovno mesto opravlja 
administrator IV – vendar samo v dopoldanskem času. 

 

5 SLUŽBA ZDRAVSTVENE OSKRBE IN NEGE 

VDC Tončke Hočevar je organizirana 24 urna kontinuirana zdravstvena nege uporabnikov 
institucionalnega varstva in za uporabnike dnevnega varstva v enoti Šiška.  

Psihiatrična obravnava 

Specialist psihiatrije obravnava 85 uporabnikov, od tega 10,6% (9 uporabnikov) iz dnevnega varstva in 
89,4% (76 uporabnikov) iz celodnevnega varstva. 15,3% uporabnikov je obravnavanih brez predpisane 
psihiatrične terapije in 84,7% s predpisano psihiatrično terapijo. Če primerjamo vse uporabnike 
celodnevnega varstva, ima 68,62% uporabnikov predpisano psihiatrično terapijo zaradi različnih 
pridruženih psihiatričnih diagnoz. 

Zdravnica specialistka družinske medicine 

Kurativni zdravstveni pregledi in zdravstveni pregledi na novo sprejetih uporabnikov so bili v večini 
opravljeni v ambulanti zavoda, dvakrat tedensko je zdravnica družinske medicine iz ZD Šiška prihajala 
v zavod in opravljala ambulantno dejavnost. Po potrebi so bili uporabniki vodeni in obravnavani v 
drugih specialističnih ambulantah.  
Manjše posege, celostno zdravstveno nego obolelih in izvajanje zdravnikovih navodil, so opravljali 
zdravstveni delavci za vse uporabnike, tako celodnevnega varstva, kot tudi dnevnega varstva. 

Zobozdravstvene storitve 

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

Zdravstvene storitve opravljene v zavodu 

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

V VDC Tončke Hočevar smo v letu 2016 izvajali vse zdravstvene intervencije po navodilih zdravnika 
splošne medicine in negovalne postopke po navodilih vodje tima ZNO. 
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Graf prikazuje močan porast 
spremljanj uporabnikov k 
specialistom izven zavoda.  

 

Razlogi za povečanje potreb po 
spremljanju uporabnikov je 
staranje svojcev, staranje 
uporabnikov in povečanje 
števila pregledov. 

 

 

Število hospitalizacij v letu 
2016 je 17 hospitaliziranih 
uporabnikov in 0 napotitev 
na zdraviliško zdravljenje. 
Število umrlih uporabnikov v 
letu 2016 je 3. Spodnji grafi 
prikazujejo trend 
hospitalizacij v zadnjih osmih 
letih. 

 

Vsi uporabniki celodnevnega 
varstva imajo skupaj 135 različnih medicinskih diagnoz, v grafu so diagnoze sistematično združene in 
prikazujejo izredno širok spekter znanj, ki jih zaposleni v zdravstveni negi morajo obvladovati, da 
ustrezno obravnavajo uporabnike. 
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Čeprav naj bi bil naš zavod specializiran za osebe z zmerno duševno manj razvitostjo pa v zdravstveni 
dokumentaciji lahko zasledimo bistveno drugačen rezultat, kar je razvidno iz spodnjega grafa. Močno 
izstopajo uporabniki s hudo duševno manjrazvitostjo, psihozami in shizofrenskimi motnjami. 

 

Sezonska gripa 

V mesecu decembru smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana - Šiška izvedli cepljenje proti 
sezonski gripi. Na podlagi pridobljenih pisnih soglasij zakonitih zastopnikov ali uporabnikov z opravilno 
sposobnostjo smo izvedli celjenje pri 56 uporabnikih celodnevnega varstva. 

Sodelovanje z zakonitimi zastopniki uporabnikov 

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

Intervizija 

Tudi v letu 2016 smo timske težave reševali v obliki intervizijskih srečanj, in sicer so bili mesečni 
sestanki službe razdeljeni v dva sklopa, prvi sklop je bil namenjen interviziji, drugi pa tekoči 
problematiki. 

 
6 DELOVNA TERAPIJA 

Realizacija plana za leto 2016: 

Dnevno varstvo: 

 Delovne terapevtke so skrbele za ergonomijo delovnega okolja. Aktivnosti v zvezi s tem so 
bile izvedene glede na potrebe uporabnikov ob sprejemih, spremembi delovnega mesta, 
spremembi delovne okupacije ali spremembi zdravstvenega stanja. 

 Izvedeni so bili kognitivni treningi z uporabniki, pri katerih je prihajalo do upada kognitivnih 
sposobnosti. Izvajali so se pogosto in sistematično. 

 V terapevtskem vrtu so se izvajale aktivnosti glede na potrebe v določenem letnem času. V 
aktivnosti so se vključevali uporabniki, ki so izkazali interes ali pa so bili na aktivnost 
povabljeni.  

 Izvajali so se testi senzorike pri uporabnikih, kjer je bilo zaznano odstopanje. 

 Delo v skupini uporabnikov z avtizmom je potekalo intenzivno. Vanjo sta se vključevali 
delovna terapevtka in varuhinja. Uporabniki in svojci so bili z načinom dela zadovoljni. 

 Na kongresu DT se je s svojim doktorskim prispevkom uspešno predstavila dr. Irena Ceglar.  
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 Vzpostavljena je bila komunikacijska pot s klicnim centrom. 

 Delovne terapevtke so z uporabniki večkrat izvajale gospodinjske aktivnosti. Uporabniki pri 
tem radi sodelujejo, saj pri tem dobivajo nove vloge, izkušnje in priložnosti. 

 Večkrat so bile izvedene kreativne delavnice. Običajno so bile tematsko obarvane (letni časi, 
prazniki,…).  

 Delovne terapevtke so se intenzivno vključevale tudi na področju osnovnih dnevnih 
aktivnosti. Uporabnike so učile in spodbujale k redni higieni, pravilnemu prehranjevanju, 
oblačenju, izvedle teste za oceno samostojnosti in pripravile individualne programe. 

 S prostovoljnim delom v vrtcu Vodmat so uspešno nadaljevale 3 uporabnice. V delo se rade 
vključujejo, prav tako pa njihovo vključevanje pozitivno vpliva tako na vzgojiteljice kot tudi na 
otroke. 

 
Celodnevno varstvo: 

 V preteklem letu je bilo v okviru potreb izvedenih veliko storitev s področja treninga ožjih in 
širših dnevnih aktivnosti. Zaradi staranja, sposobnosti uporabnikov padajo, zato je bilo večkrat 
potrebno izvajati različne treninge dnevnih aktivnosti. 

 Delovne terapevtke so z uporabniki večkrat izvajale tako kreativne kot tudi gospodinjske 
aktivnosti. Uporabniki pri tem radi sodelujejo, saj pri tem dobivajo nove vloge, izkušnje in 
priložnosti. 

 Uporabniki so v popoldanskem času večkrat izražali željo po samostojnih sprehodih, nakupih 
ali druženjih pri čemer se je sledilo cilju ohranjanja in pridobivanja čim večje samostojnosti v 
ožjem in širšem okolju. 

 Na področju aktivnosti za izboljšanje ter vzdrževanje telesnih funkcij je bilo izvedenih veliko 
različnih aktivnosti, tako individualnih, kot tudi skupinskih (sprehodi, telovadbe, aktivnosti, za 
ohranjanje ali povečanje gibljivosti, presedanje iz vozička na stol, aktivnosti v terapevtskem 
vrtu,…) 

 Pogosto in sistematično so se izvajali kognitivni treningi, predvsem zaradi opaznega upada 
kognitivnih funkcij pri starejših uporabnikih.  

 Izvajale so se tudi aktivnosti v telovadnici v okviru individualnih ali skupinskih gibalnih 
aktivnosti. Pri tem so bili uporabljeni različni pripomočki za različne namene (senzorna 
stimulacija, večanje mišične moči, vzdržljivosti ali obsega giba, sprostitev,…) 

 Delovne terapevtke so po potrebi tudi predlagale adaptacije vozičkov ali hodulj, spremljale 
uporabnike na testiranje novih vozičkov, skrbele za ortopedsko obutev, izobraževale sodelavce 
o pravilni uporabi medicinsko tehničnih pripomočkov… 

Konec leta 2016 sta z delom v delovni terapiji pričeli 2 delovni terapevtki, ena za polni, druga za 
polovični delovni čas. V 4. nadstropju v bivši mali varstveni delavnici se je v ta namen uredil prostor. 
Obravnave so bile tako skupinske kot tudi individualne, usmerjene k izboljšanju in/ali ohranjanju 
uporabnikovega delovanja na različnih področjih (dnevne aktivnosti, širše dnevne aktivnosti, igra, 
prosti čas, delo, izobraževanje, sodelovanje v družbi), upoštevajoč vse sodobne delovno terapevtske 
pristope in koncepte dela.  

Glede na vpisane storitve v raportni knjigi, je bilo v lanskem letu izvedenih 2.528 obravnav. Največkrat 
so bile vpisane naslednje storitve:  

 aktivnosti prostega časa, dela;  

 pogovor z uporabnikom;  

 kreativne aktivnosti;  

 socializacijska skupina;  

 skupinske aktivnosti za rekreacijo in razvedrilo;  

 skupinski kognitivni trening; namenske aktivnosti za vključevanje v skupnost (sprehod, nakup, 
izlet) individualni kognitivni trening.  

V obravnave je bilo vključenih 77 uporabnikov. 

Tudi v preteklem letu so bile delovne terapevtke mentorice študentom delovne terapije, ki so bili pri 
nas na klinični praksi ter vajah skupinske dinamike. 
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7 FIZIOTERAPIJA 

Letošnje leto, je bilo s strani fizioterapevtskih obravnav, izvedeno po ustaljeni praksi, katera se je, kot 
vsa leta do sedaj, izkazala za primerno. Delo je potekalo kontinuirano, dosledno, brez zapletov. V prvi 
polovici leta je potekalo mentorstvo pripravnici fizioterapije. Po opravljenem strokovnem izpitu je 
zaključila delo pri nas. 

Največji poudarek je bilo delo na individualnem pristopu. Pri tem je bila zagotovljena največja mera 
zasebnosti uporabnika in sodelovanje posameznika je bilo kvalitetnejše. Izvajale so se različne 
fizioterapevtske metode in tehnike: manualne tehnike, tehnike sproščanja, kinezioterapija, PNF... 
Obravnave so bile prilagojene posamezniku, glede na njegove potrebe in zmožnosti. Za popestritev 
obravnavi, smo se posluževali tudi dela v paru oziroma v manjših skupinah. 
Akutne in kronične težave in po travmatoloških stanjih uporabnikov, se je reševalo s fizikalno terapijo 
in z manualnimi tehnikami. Le-te so se po sklopu večjih zaporednih terapij zmanjšale oz. so bolečine 
minile. 
V varstveno negovalni enoti, kjer preživljajo svoj čas starostniki, je bilo opaziti upad želje po 
sodelovanju. Izražali so  večjo željo po počitku in po aktivnostih prostega časa. 
Invalide in težje pokretne, se je vzpodbujalo k vertikalizaciji in hoji. Vzdrževalo se je njihova fizična 
stanja, vzpostavljale in ohranjale so se njihove telesne zgradbe in funkcije za držo, gibanje. Kot 
popestritev obravnavi, se je uporabljalo različne pripomočke za senzomotoriko, za krepitev 
muskulature, za gibljivost,... V sodelovanju z delovno terapevtko, se je za uporabnike, kateri so 
potrebovali različne prilagoditve v ožjem in širšem okolju skrbelo tudi za to področje. Enako glede 
ocene in uporabe medicinsko – tehničnih pripomočkov. K obravnavam je sodilo tudi učenje in trening 
različnih transferjev (različni prehodi iz sedečega v ležeči položaj, dosledna uporaba zavornega sistema 
pripomočkov za hojo,...), učenje in trening koordinacije in ravnotežja in vaje za vestibularni sistem. 
Posamezni uporabniki dislociranih enot, so občasno tudi koristili fizioterapevtske storitve – obeh 
programov. Predvsem se je reševalo akutne / kronične težave mišično – skeletnega sistema. 
Limfne zastoje (otekline/edemi udov) se je obravnavalo po posvetovanju z osebno zdravnico 
uporabnikov (celodnevno v.), izvajala se je mehanska presoterapija. Razjed zaradi pritiska ali zaradi 
slabe prekrvavitve udov letos (na novo) ni bilo. Za take primere se je za uspešno izbiro izkazala  
biostimulacijska terapija ali terapija z laserjem. 
Tedensko so se, v sklopu interesnih dejavnosti, izvajale skupinske gibalne aktivnosti s športno 
animacijskim programom. Vabljeni so bili uporabniki obeh programov. Redno je na aktivnost hodilo 
okrog 40 uporabnikov. 
Fizioterapevtka je sodelovala z osebnim zdravnikom uporabnikov celodnevnega varstva,  timsko je 
sodelovala z delovnimi terapevtkami in z ostalimi sodelavci zavoda, sodelovala je na mesečnih 
sestankih Strokovnega sveta zavoda, sodelovala je v projektni skupini za Promocijo zdravja na 
delovnem mestu za delavce. V 3SZO program so se beležile fizioterapevtske obravnave, raportni zapisi 
so se dnevno prebirali. 
Fizioterapevtske storitve so skozi leto potekale brez zapletov. Bolečinska stanja so se sprotno 
obravnavala in doseženo brez bolečinsko stanje ali omilitev le-tega je bilo uspešno. Doseženo  je bilo 
po določenem sklopu terapij. Travmatska stanja so bila v obravnavi večkrat tedensko  ali celo 
vsakodnevno – odvisno od zmožnosti uporabnika. 
Na splošno bi lahko rekli, da so uporabniki potrebovali veliko vzpodbude in motivacije za obravnavo.  

 
8 PROSTI ČAS 

Pevski zbor v kombinaciji z Orffovo 
skupino 

Vaje pred nastopi in po dogovoru enota Šiška 

Multimedija – filmske predstave, 
športne prireditve 

na željo uporabnikov ter ob 
pomembnejših športnih dogodkih 

enota Šiška in uporabniki 
CV, dislocirane enote DV 

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

telovadnica VDC, dvorišče, 
športna dvorana Trnovo 

Uporaba masažnega stola  v Šiški stalna možnost, kroženje med 
enotami 
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Računalnik v 4. nadstropju na voljo uporabnikom ob 
spremljanju; računalniki po enotah 

Šiška, disloc. enote DV, 
dom ZJ 

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

Vse enote DV in uporabniki 
CV 

Bralne urice četrtek od 16.00 – 17.00 , 
v dopoldanskem času 

uporabniki CV, enote DV 

Druženje z malimi živalmi Občasno enota Šiška 

Rojstni dnevi in sestanek – dom Vsak zadnji četrtek v mesecu  uporabniki CV 

Rojstni dnevi Mesečno Vse enote DV 

Sprehodništvo ena sobota mesečno za skupino domskih 
uporabnikov od februarja dalje do 
počitnic, nato od septembra do zime 

 

Planinski krožek 1x mesečno (razen v zimskih mesecih) uporabniki CV 

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

uporabniki CV 

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

vse leto 

Obiski Atlantisa in letnih bazenov Občasno uporabniki CV 

Obiski različnih kulturnih in zabavnih 
prireditev v Ljubljani in okolici 

Skozi vse leto uporabniki CV 

Lažji pohodi, izleti, obiskovanje maš Skozi vse leto uporabniki CV 

Pogovorna skupina Prva sreda v mesecu uporabniki CV 

Pustni in novoletni ples Februar, december uporabniki CV in dnevnega 
varstva 

Pikniki 2 x letno uporabniki CV 

Letovanja, zimovanje, počitnikovanje 5 x letno Umag, Moravske toplice – 
terme 3000, Kolpa, Rogla, 
Kope, Olimje 

Ustvarjalno kreativne dejavnosti Skozi vse leto uporabniki CV 

Poročilo prostočasovnih aktivnosti 

Letne športne aktivnosti v okviru SOS 

Zimski iger SOS v Črni na Koroškem, 10.-11.2.2016 se je udeležilo 7 tekmovalcev. Pred tekmovanjem 
sta bila opravljeni kondicijski treningi in smučarski treningi 

Priprave in sodelovanje na kulturnih dogodkih  

Glasbena skupina Harmonija srca je septembra v okviru Tedna mobilnosti in pripreditve Oživimo 
Vodnikovo nastopila na prireditvi pred Vodnikovo domačijo. 

Letovanja in zimovanja 

V letošnjem letu smo izvedli pet različnih letovanj:  

 Zimovanje je potekalo od 21.3. do 25.3.2016 na Rogli, ki ponuja dobra izhodišča za pohode in 

je družini prijazno smučišče.  

 Letovanje na Kolpi je potekalo od 20.6. do 24.6.2016. Letovanja se je udeležilo 33 uporabnikov.  

 Letovanje na morju je potekalo od 22.8. do 26.8.2016. Skupina 40 uporabnikov je letovala v 

Špadičih pri Poreču.  

 Letovanje za invalide in starostnike je letos prvič potekalo v Moravskih toplicah. 17 
uporabnikov je letovalo v terminu od 26.9. do 30.9.2016. S tem letovanjem smo naredili korak 
naprej v integraciji v okolje. Bivanje v hotelu ter vsakodnevno druženje z ostalimi gosti in 
sprehajanje po Prekmurju je nedvomno korak naprej v razbijanju tabujev. 

 V letu 2016 nam je uspelo izpeljati novo letovanje – počitnikovanje; »Učenje za življenje«. To 

je nova oblika letovanja, ki je namenjeno uporabnikom institucionalnega varstva in je ciljno 
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usmerjeno. S pomočjo delavnic in igre vlog se uporabniki učijo različnih veščin, ki jih v 

samostojnem življenju znotraj stanovanjskih skupin potrebujejo.  

Letovanje v termah Olimje je potekalo od 5.9. do 9.9.2016. Letovanja se je udeležilo 8 

uporabnikov institucionalnega varstva.   

 

9 SVETOVALNA SLUŽBA 

V svetovalni službi sta socialna delavka in psihologinja. Od meseca marca je del delovnega časa v 
pomoč pripravnica, socialna delavka, ki se pripravlja na samostojno delo. 

V preteklem letu je bilo več kot običajno dela z odpusti, sprejemi in premestitvami. Posebnost pri 
odpustih iz dnevnega varstva so bili odpusti, ki smo jih morali narediti zato, ker uporabnikov nismo 
mogli vključiti v institucionalno varstvo, takrat ko so le tega potrebovali. Uporabniki so se zato vključili 
v oddaljene VDC-je, ki so jim lahko zagotovili obe storitvi. Razlogi pri ostalih odpustih so bili izpis zaradi 
dolgotrajne odsotnosti iz storitve ter premestitev v storitev 24 urna zavodska oskrba. En odpust je bil 
narejen z odločbo, saj je imel uporabnik več ponavljajočih se kršitev in se kljub intenzivnemu 
strokovnemu delu z njim kršitev ni vzdržal. Izvedeni sta bili tudi dve premestitvi v drug VDC na predlog 
uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika ter premestitev uporabnika v posebni socialno 
varstveni zavod zaradi spremembe v zdravstvenem stanju uporabnika. Zaradi velikega števila odpustov 
je bilo potrebno narediti tudi večje število novih sprejemov. Kljub temu, da imamo seznam čakajočih 
za sprejem smo težko pridobili kandidate za vključitev in zapolnitev izpraznjenih mest. Starši 
kandidatov, ki so še vključeni v šolo se namreč težko odločijo za vključitev kandidata, saj mu želijo 
podaljševati šolanje dokler imajo pravico. 

V ospredje je v letošnjem letu prišla tudi problematika staranja staršev uporabnikov. Starši želijo za 
svoje otroke poskrbeti dokler le to zmorejo. Ker starši včasih ne zmorejo več vseh aktivnosti, se je 
povečala potreba po pomoči na domu. Svetovalna služba je pri reševanju problemov in nudenju 
pomoči sodelovala s Centri za socialno delo in Zavodom za oskrbo na domu. V okviru pomoči je bilo s 
strokovnimi delavci iz pristojnih CSD opravljenih več timov in opravljenih nekaj obiskov na domu. 
Povečalo se je tudi število urgenc za sprejem v institucionalno varstvo. Razlog urgenc je bilo akutno 
poslabšanje zdravstvenega stanja staršev uporabnikov. Ker so naše kapacitete v institucionalnem 
varstvu ves čas zapolnjene, je bilo potrebno iskati alternativne možnosti pomoči, tudi premestitve v 
druge VDC.   

Med prejetimi vlogami za sprejem tako za dnevno varstvo kot za celodnevno varstvo narašča število 
uporabnikov, ki jim ne moremo zagotoviti ustrezne storitve. To so predvsem osebe s težavami v 
duševnem zdravju. Vloge za sprejem nam posreduje tudi Psihiatrična bolnica za njihove paciente, ki 
iščejo ustrezno storitev. Letos smo zato zavrnili večje število prejetih vlog za sprejem v storitev.  

V februarju in marcu so bila napisana in oddana vsa skrbniška poročila. Večji del skrbniških poročil se 
nanaša na finance, ostala poročila so širša in zavzemajo poročilo o vseh področjih življenja v zavodu. 
Pri pisanju skrbniških poročil se socialna delavka poveže z ostalimi zaposlenimi v zavodu, ki podajo 
poročilo vsak za svoj del. 

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

V želji, da še izboljšamo in strokovno dorečemo pristope s strokovnimi delavci CSD sta strokovni delavki 
v okviru tedna odprtih vrat pripravili okroglo mizo na temo: »Skrb in skrbništvo za osebe z motnjo v 
duševnem razvoju, sodelovanje, izkušnje, dileme«. Povabili sta strokovne delavce Centrov za socialno 
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delo, ki so pristojni za naše uporabnike in strokovne delavce VDC. Predstavljen je bil VDC in njegove 
storitve ter načela strokovnega dela. Ob predstavitvi tipičnih primerov na temo skrbništva pri katerih 
sodelujemo s strokovnimi delavci CSD in  ključnih problemov ter naših dilem, se je razvila strokovna 
debata. Prišli smo tudi do določenih rešitev v praksi in potreb po rešitvah na sistemski ravni. 

Komisija za sprejeme, odpuste in premestitve 

Komisija se je v letu 2016 sestala na 26 rednih sejah in 2 izrednih sejah. Bilo je opravljenih 8 
korespondenčnih sej.  

SKLEP vodenje, varstvo ter zaposlitev pod 
posebnimi pogoji 

institucionalno varstvo  

sprejem  11 7 

vključitev na seznam čakajočih  9 9 

začasni sprejem  Popoldansko varstvo – 5 2 

vloga zavrnjena  2 2 

Odpust 12 6 

Premestitev 3 21 

Kršitve: Komisija je obravnavala 17 kršitev Pravilnika o hišnem redu. Največkrat je obravnavala grob in 
žaljiv odnos do sostanovalcev ter nasilno obnašanje in medsebojno fizično obračunavanje. Sledi grob 
in žaljiv odnos do zaposlenih. Nekatere kršitev so vsebovale istočasno žaljiv odnos do sostanovalcev in 
do zaposlenih. Strokovni delavec je vedno ob kršitvi opravil pogovor z uporabniki in zaposlenimi, ki so 
bili udeleženi v dogodku. Narejeni so bili tudi potrebni ukrepi. O dogodku in kršitvi so bili seznanjeni 
istočasno tudi zakoniti zastopniki. Komisija je največkrat izdala sklep o kršitvi ali izrekla ustni opomin 
ter potrdila že izrečene ukrepe.  V nekaj primerih je komisija kot ukrep predlagala sklic internega tima 
ali tima z zakonitimi zastopniki, z namenom širše obravnave uporabnika. Opravljene so bili prilagoditve 
okolja in premestitve.  

 

10 RAČUNOVODSKA SLUŽBA  

V mesecu januarju se je oddalo poročilo o stanju zadolženosti do konca januarja ( E-dolg ). Glede na 
zakon o davčnem potrjevanju računov so se  uspešno uvedle davčne blagajne. Glede na zakonske 
določbe se je pripravil finančni in kadrovski načrt ter plan dela. V januarju so se izvedla inventurna 
usklajevanja. 

Na MF se je  v mesecu februarju poslalo v uskladitev stanje sredstev v upravljanju. Oddala so se letna 
poročila na AJPES do 28.2.2016 ter na MDDSZ  računovodsko poročilo, poslovno poročilo ter ustrezne 
tabele. Nadgradila in kasneje vzpostavila se je baza podatkov pri evidentiranju delovnega časa (Špica).  

Davek od dohodka pravnih oseb se je oddal pravočasno do konca marca 2016. Za vse zaposlene se je 
uvedlo spletno odobravanje sprememb pri evidenci delovnega časa zaposlenih (Špica). 

V mesecu aprilu se je  oddalo premoženjsko bilanco na MF v zakonitem roku. Konec aprila so se podatki 
o plačanih prispevkih zaposlenih za preteklo leto oddali na ZPIZ ter podatke poslali tudi zaposlenim 
( obrazec M4 ).  

V mesecu maju se je glede na ponudbe o izvedbi notranje revizije poslovanja izbralo najugodnejšega 
ponudnika in sicer podjetje Romana Dečko Grmek s. p., ki je izvedla revizijo v mesecu novembru. V 
skladu z navedeno pogodbo je revidirala področja, ki so bila navedena v terminskem načrtu 2016-2018 
in sicer: - priprava finančnega načrta in letno poročilo, - plače in drugi stroški dela (napredovanja, 
nadurno delo, povečan obseg dela), - oblikovanje cen programov ter obračun oskrbnin, - davčne 
blagajne in uvajanje v proces, - pregled javnega naročanja. 

V mesecu maju se je pri pripravi novega programa za beleženje prisotnosti zaposlenih in povezave s 
programom obračuna plač ugotovilo, da je obračun glede upravičenosti obračuna dodatkov za 
zaposlene napačen pri tistih, ki so razporejeni na delo ob nedeljah oziroma praznikih, obračun 
dodatkov za izmensko delo, dodatek za delo v neenakomernem delovnem času ter dodatek za delo 
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ponoči KPJS. Glede na pojasnila, ki smo jih prejeli s strani MJU, službe vlade RS za zakonodajo, revizijske 
hiše in s strani sindikata zdravstva in soc. varstva je bilo potrebno narediti poračune dodatkov od maja 
2011 do maja 2016. To delo se je izvajalo od junija do avgusta 2016. 

Glede na 64. člen zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije  je bilo potrebno do 15.8.2016 
posredovati polletno poročilo na pristojno ministrstvo skupaj s sklepom sveta zavoda. 

Od meseca oktobra do decembra se je uvajalo zaposlene pri modulu za osebni spletni dostop do 
evidence prisotnosti. 

Ob koncu leta smo oddali povzetek izplačanih nagrad za uporabnike, podatke o vzdrževanih članih med 
letom za zaposlene ter zaposlenim posredovali povzetek izplačanih plač.  

V mesecu oktobru smo pristopili k projektu za izvedbo razširjenega energetskega pregleda za objekt 
Vodnikova cesta 56, za kar se vodi energetsko knjigovodstvo za zadnja tri leta. Ta projekt bo zaključen 
v letu 2017. 

V mesecu decembru se je uvedel nov način prejemanja plačilnih list zaposlenim, tako da vsi zaposleni 
lahko prejemajo plačilne liste in obvestila o plačah po elektronski pošti. 

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

Zaposlene v računovodstvu se redno izobražujejo in sicer so se udeležile ustreznih seminarjev, tečaj 
word-a in excell-a (v mesecu decembru) ter aktivno sodelujejo v sekciji računovodij, ki deluje v okviru 
skupnosti VDC. 
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11 ZAPOSLENI 

 

RAZPISI IN NOVE ZAPOSLITVE V LETU 2015 

 NAZIV DELOVNEGA MESTA TRAJANJE ZAPOSLITVE NASTOP 
DELA 1 srednja medicinska sestra I določen čas/4 1.1.2016 

2 socialni delavec – pripravnik določen čas  

3 socialni delavec – pripravnik določen čas 1.4.2016 

4 srednja medicinska sestra I določen čas 1.2.2016 

5 varuh s specialnimi znanji določen čas 1.4.2016 

6 višji strokovni sodelavec v splošnih službah določen čas  

7 varuh I – grafični tehnik določen čas 1.7.2016 

8 varuh I – lesarski tehnik določen čas 1.6.2016 

9 varuh I – zdravstveni tehnik določen čas 1.7.2016 

10 varuh I – zdravstveni tehnik določen čas 1.7.2016 

11 skupinski habilitator določen čas  

12 varuh s specialnimi znanji določen čas 1.6.2016 

13 delovni terapevt - pripravnik določen čas / 

14 varuh I – lesarski tehnik določen čas  

15 skupinski habilitator določen čas 1.8.2016 

16 varuh I določen čas 1.7.2016 

17 varuh s specialnimi znanji določen čas 1.10.2016 

18 varuh I določen čas 1.12.2016 

 

ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2016

T.S. NAZIV DELOVNEGA MESTA ŠT.DEL.

DNEVNO 

VAR.Z ZAP.

INSTITUCION. 

VARSTVO ZDRAVSTVO

ČISTILKA 6 3 3

RECEPTOR 0

PERICA II 2 2

STREŽNICA II (1) 3 0,75 2,25

ADMINISTRATOR 2 2

GOSPODINJA-OSKRB. 8 8

VZDRŽEVALEC IV 3,5 1 2,5

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

DEL.INŠTR.II 1+ 1 x 4 ure 1,5

BOLN.NEG.I NEGA III + IV 1 1

VARUHINJA II 6 1 5

DEL.INŠTR.I 17 + 2 x 4 ure 18

VARUH I 6+1x 4 ure 6,5

VARUH.SPEC.ZNANJA 15,5 4 9 2,5

SRED.MEDIC.SESTRA 6 6

FINAN.RAČ.DEL. 2 1,5 0,5

POSLOVNI SEKRETAR 1 1

VIŠ.STR.SOD.V SPL.SL. 1 1

VODJA V 1 1

DELOVNI TERAPEVT 1+2x  4 ure 2

DIPL.ZDRAV.-VODJA TIMA 1 1

FIZIOTERAPEVTKA 1 1

SKUPINSKI HABILITATOR 13 + 2 x 4 ure 11 2 1

SOCIALNA DELAVKA 1,5 1 0,5

PSIHOLOGINJA 0,5 0,5

TEHNOLOG 2 2

VODJA II 2 1 1

DIREKTORICA 1 1

SKUPAJ 110 57,75 37,75 14,5

VII/2

II

IV

V

VI

VII/1
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V letu 2016 je bilo 11 prekinitev delovnih razmerij: 3 upokojitve, 2 sporazumni prekinitvi, 3 krat 
zaključek pripravništva, ostalo zaposlitveza določen čas kot nadomestni kader. 

Boleznine v letu 2016 so v primerjavi z lanskim letom povečale za 0,8%. in znašajo 9,3% Še vedno nam 
povprečno odsotnost višajo dolgotrajne bolniške odsotnosti zaposlenih. V letu 2016 je bilo 9 zaposlenih 
odsotnih več kot pol leta. 

Realizacija izobraževanj 

Zaposleni so se udeležili naslednjih izobraževanj: 
naslov izobraževanja izvajalec trajanje 

Predstavitev novosti – ZJN-3 Ministrstvo za javno upravo januar 2016, 1 dan 

Informativna delavnica za potencialne prijavitelje 
na javni razpis ESS pripravniki 

Socialna zbornica januar 2016, 1 dan 

Avtizem Center Janeza Levca, Izobr. 
center Pika 

februar 2016, 1 dan 

Upravljanje in hramba dokumentacije socialno 
varstvenih zavodov 

Aletheia januar 2016, 1 dan 

Delavnica za pomoč pri pripravi akreditacije EVS Movit  februar 2016, dan 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socialnem varstvu 

Socialna zbornica februar 2016, 1 dan 

Redni sestanek uporabnikov aplikacije Pro.3 
Domovi starejših 

Pro-bit februar 2016, 1 dan 

Urinska inkontinenca in nove metode zdravljenja Iskra Medical marec 2016, 1 dan 

Dr. Michael Iwama in konceptualni model Kawa Zdravstvena fakulteta, Društvo 
za zdravje in dobro počutje s 
pomočjo delovne terapije 

marec 2016, 1 dan 

Lahko branje – pravica do informacij in potreba 
uporabnikov 

Skupnost varstveno delovnih 
centrov Slovenije 

marec 2016, 1 dan 

Posvet o implementaciji pravilnika o sistemu za 
sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil 

Nacionalni inštitut za javno 
zdravje 

april 2016, 1 dan 

Novosti Zakona o javnih naročilih–3 Skupnost varstveno delovnih 
centrov Slovenije 

april 2016, 1 dan 

Spodbujanje pripravništev - delavnica Socialna zbornica marec 2016, 1 dan 

Usposabljanje za mentorje AME Alma Mater Europaea april 2016, 1 dan 

XXIV. izobraževalni dnevi DSRPS Društvo DSRPS in Skupnost 
organizacij za usposabljanje 
Slovenije 

marec 2016, 2 dneva 

Razumevanje učnih stilov oseb z avtizmom in 
strukturiranje okolja  

Društvo Avtizem april 2016, 1 dan 

Zdrava delovna mesta za vse generacije Domus Medica april 2016, 1 dan 

Supervizijska delavnica za moderatorje e-qalin FIRIS april 2016, 1 dan 

Aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe Zbornica zdravstvene in babiške 
nege Slovenije in Zveza strok. 
društev medic. sester, babic in 
ZT Slovenije 

april 2016, 1 dan 

11. simpozij o ranah: Celostna oskrba kronične 
rane – različne etiologije 

UKC april 2016, 1 dan 

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike Sindikat zdravstva in socialnega 
varstva 

april 2016, 2 dneva 

Uporaba klasifikacijskega načrta za SVZ Skupnost VDC-jev maj 2016, 1 dan 

Spoznavanje dela z avtisti ZUVD Dornava maj 2015, 1 dan 

Priprava na strokovni izpit s področja socialnega 
varstva 

Socialna zbornica maj 2016, 1 dan 

Strokovni posvet Deinstitucionalizacija: izhodišča 
in pristopi 

MDDSZ maj 2016, 1 dan 

Delovno razmerje javnega uslužbenca MJU maj 2016, 1 dan 

Priprava na strokovni izpit s področja socialnega 
varstva 

Socialna zbornica maj 2016, 1 dan 
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1. kongres slovenskega združenja za disfalgijo Aletheia maj 2016, 3 dni  

Etična praksa v socialnem delu: meje in moralni  
pogum 

Fakulteta za socialno delo maj 2016, 1 dan 

Trajnostna organizacijska kultura in cilji 
trajnostnega razvoja 

Ekvilib junij 2016, 1 dan 

Sistem plač v javnem sektorju MJU junij 2016, 1 dan 

Sekcija računovodij Skupnost VDC junij 2016, 1 dan 

Ureditev arhiva v ustanovah s področja socialnega 
varstva 

Tetrada junij 2016, 1 dan 

Izobraževanje za mentorje študentov s področja 
zdravstva 

Zdravstvena fakulteta junij 2016, 1 dan 

Kongres  socialnega dela + prispevek Fakulteta za socialno delo september 2016 

Zdravo vodenje FIRIS september 2016 

Srce in duša EDUMEDIC september 2016 

Delo s samomorilno ogroženimi uporabniki 
socialnega varstva 

Združenje Akademija za socialne 
vede 

oktober 2016, 1 dan 

Medgeneracijsko sodelovanje Ekvilib september 2016, 1 dan 

Upravljanje z raznolikostjo Ekvilib september 2016, 1 dan 

Preseganje blokad in reševanje konfliktov Ekvilib september 2016, 1 dan 

Boj pred zlorabo podatkov in krajo identitete Trend, Biro Kebsi september 2016, 1 dan 

Delovna terapija pomaga ljudem živeti na svoj 
način 

8. kongres delovnih terapevtov 
Slovenije 

oktober 2016 

Odtis, tisk in print v keramiki GLINCA sept., okt., nov. 2016 

Strokovno srečanje z delodajalci Zavod RS za zaposlovanje september 2016, 1 dan 

Skupinski intervju Inštitut RS za socialno varstvo april 2016, 1 dan 

Obisk zavoda Hrastovec  september 2016, 1 dan 

XXIX. srečanje spec. in rehab. pedag. Društvo spec. in rehab. 
pedagogov  

oktober 2016, 1 dan 

»Premik v glavah in sistemu« Skupnost VDC Slovenije oktober 2016, 1 dan 

Urinska inkontinenca in nove metode zdravljenja Društvo fizioterapevtov 
Slovenije 

oktober 2016, 1 dan 

Komunikacija z uporabnikom po možganski kapi Združenje Akademija za socialne 
vede 

november 2016, 1 dan 

Seminar za vodje kakovosti e-qalin FIRIS oktober 2016, 1 dan 

Celostna obravnava pacienta Fakulteta za zdravstvene vede 
Novo mesto 

november 2016 

Računalniške delavnice AGORA november 

Odvisnost in problemi v širši družbi DMSBZT november 2016 

Kakovost in varnost v zdravstvu SZKVZ november 2016 

VIII. strokovni posvet: življenje oseb z Downovim 
sindromom 

Društvo Downov sindrom 
Slovenija 

november 2016 

Starostnik – medicina, farmakologija, empatija EDUMEDIC november 2016 

Vedenjski izbruhi otrok PIKA oktober 2016 

e-qalin konferenca FIRIS november 2016 

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

MJU december 2016 

Stres in izgorelost na delovnem mestu Socialna zbornica december 2016, 1 dan 

Prednovoletno srečanje delovnih terapevtov Zbornica delovnih terapevtov 
Slovenije 

december, 1 dan 

 

V letu 2016 so bila izvedena številna interna izobraževanja.  

 Holistični pristop k avtizmu 

 Poročanje z izobraževanj s področja zdravstvene nege 

 Prehranska dopolnila in zdrav način življenja 

 Ugotavljanje potreb na zabaven način 

 Predstavitev rezultatov ankete E-qalina 
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 3 SZO – svetovalni dan 

 Obvladovanje stresa na delovnem mestu 

 Komunikacija in enakovrednost v različnosti 

 Izobraževanje za starše in zakonite zastopnike – Demenca - dr. Damijan Perne. 

Letni razgovori 

Dnevno varstvo 
Tudi v tem letu so bili opravljeni vsi letni razgovori z zaposlenimi. Potekali so v sproščenem vzdušju in 
so bili usmerjeni v motivacijo zaposlenih za kakovostno strokovno delo in osebnostno rast. Sodelavci 
so pokazali odgovoren odnos do ustvarjanja dobrih pogojev za delo, počutje uporabnikov in 
kakovostne medsebojne odnose.  

Sodelavci so izražali visoko stopnjo pomembnosti o kakovostno opravljenem delu in prepoznavanju 
vložene energije in pohval. Še vedno je potrebno precej energije vložiti v prepoznavanje lastnih 
možnosti in odgovornosti za napredovanje in ustvarjanje dobrega delovnega vzdušja in okolja. 

Institucionalno varstvo 
Pri vodji institucionalnega varstva so bili opravljeni vsi letni razgovori z gospodinjci, strokovnimi 
delavkami institucionalnega varstva in tudi z vsemi zaposlenimi v podporni dejavnosti (vzdrževanje, 
pranje, čiščenje).  

Pogovori so bili usmerjeni v motiviranje zaposlenih in dogovarjanje o lastnem napredku, kar je zapisano 
tudi v viziji zavoda. Zaradi več sprememb pri delavnih časih je zadovoljstvo zaposlenih nižje in čutiti je 
večjo utrujenost zaradi neugodnih delovnih časov. Letni razgovor se jim zdi pomemben ker od 
nadrejenega pridobijo dodatne informacije povezane z njihovim delom, prav tako pa lahko 
nadrejenemu predstavijo lastna stališča in predloge.  

Služba ZNO 
V mesecu novembru smo pričeli z letnimi osebnimi razgovori, tako je bilo v decembru 2016 100% 
zaposlenih v službi ZNO na letnem osebnem razgovoru pri vodji službe ZNO. Vsi zaposleni, ki so bili na 
osebnem letnem razgovoru, so povedali, da jim je taka oblika komunikacije všeč in da se počutijo 
slišane.  

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

Supervizija 

V dnevnem varstvu se je supervizija izvajala od meseca oktobra naprej. Zaradi neželenih oblik vedenja 
pri uporabniku (nakazana agresija), je precej zaposlenih izrazilo strah ob morebitnem delu in kriznih 
situacijah. Ker je bila potreba, smo organizirali skupino zaposlenih v enoti Šiška. K sodelovanju smo 
povabili izkušenega supervizorja, gospoda Miho Rotarja. Srečanja so bila ciljno usmerjena v 
razumevanje in razreševanje stiske in strahu in iskanju rešitev. V treh zaporednih srečanjih po dve 
pedagoški uri, je skupina obdelala izziv in ga ustrezno zaključila. Zaposleni so bili z načinom dela v 
skupini zadovoljni, tako da so izrazili potrebo po novih srečanjih. V pričetku leta 2016 bomo nadaljevali 
z dvema skupinama. 

V institucionalnem varstvu se supervizija kontinuirano izvaja za gospodinjce in strokovni delavki. 
Skupino vodi supervizorka gospa Zorica Škorc.  

V letu 2016 smo zaradi zahtevnosti vodenja enega primera in kot pomoč zaposlenim skupaj z 
gospodom Miho Rotarjem izpeljali supervizijo - študijo primera za vse, ki delajo s posameznim 
uporabnikom. Supervizor  je na osnovi svojih izkušenj in znanja vodil skupino kot nevtralen, zunanji 
sodelavec. Ustvaril je pogoje za dobro medsebojno komunikacijo. Na petih srečanjih so sodelovali 
zaposleni, ki z uporabnikom neposredno delajo; pri izdelavi individualnega načrta pa je v skupini 
sodeloval tudi uporabnik sam.   



POROČILO O DELU VDC TONČKE HOČEVAR ZA LETO 2016 

40 

12 LETNO POROČILO NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

V okviru nalog za področje požarne varnosti in varstva pri delu, smo v letu 2016 opravljali 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; 

 sodelovali s pooblaščenim podjetjem ZVD; 

 pripravili navodila za varno delo; 

 koordinirali aktivnosti iz področja zdravja na delovnem mestu; 

 druge aktivnosti za zagotavljanje varnega delovnega okolja v skladu z zapisnikom 
pooblaščenega strokovnega sodelavca. 

 
Pogodbeni izvajalec, ki v zavodu opravlja naloge iz Varstva pri delu in požarne varnosti je ZVD d.o.o.. V 
sodelovanju z njimi smo tako v prvi polovici leta 2016 izvedli naslednje aktivnosti: 

 Izvajala so se periodična izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti za novo zaposlene oz. 
periodična izobraževanja glede na delovno mesto 

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

 Izvedla so se vzdrževalna in servisna dela na hidrantskem omrežju 

 Ob prenovi kuhinje in pralnice se je pridobilo enotno potrdilo o nemotenem delovanju aktivne 
požarne zaščite (APZ) za enoto Šiška  

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

 Na področju zaščitne delovne obleke in obutve so zaposleni v zdravstveni negi dobili nove delovne 
obleke. 20 zaposlenih je dobilo novo delovno obutev.  

 Opravljenih je bilo 32 zdravniških pregledov za zaposlene. 

 Obravnavali smo eno nezgodo pri delu. 

 Meseca maja je pooblaščeno podjetje za varstvo pri delu in varstvo pred požarom ZVD d.o.o. 
opravilo notranji pregled enote Bežigrad. Pregled je opravil mag. Ivan Valentinčič ob moji 
prisotnosti. Večjih pomanjkljivosti ni opazil, tako da so pogoji dela za uporabnike in zaposlene 
ustrezni. 

 V začetku junija smo v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu izvedli teden promocije zdravja 
na delovnem mestu. Prav tako smo tekom celega leta izvajali aktivnosti za boljšo ozaveščanje 
zdravja med zaposlenimi, kot je bilo v letnem planu.  

 V jeseni se je 20 zaposlenih udeležilo izobraževanja iz obvladovanja stresa na delovnem mestu 

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

 

Zdravnica medicine dela, prometa in športa, s katero imamo sklenjeno pogodbo za preventivne 
zdravniške preglede, je podala naslednje poročilo: 

 Povprečna starost 21 pregledanih zaposlenih je bila 43.8 let, skupna delovna doba v VDC je 9.4 
leta. 

 Zadovoljstvo pri delu: večina pregledanih je zadovoljna s svojim delom. 

 Prehranjenost je bila v mejah normale pri 19%, 47.5% je imelo prekomerno težo, 28.5% je debelih 
in 4.7% hudo debelih. 

 Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek obolenj je prekomerna teža. Sledi ji nezadostna 
telesna aktivnost. 

 Med obolenji so na prvem mestu endokrine, prehranske in presnovne bolezni (prekomerna teža, 
povišani lipidi). Na drugem mestu so bolezni oči. Na tretjem mestu bolezni gibal, predvsem bolezni 
hrbtenice. 
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 Zdravstveno stanje delavcev je v mejah normale, pri 38% pregledanih je bilo zdravstveno stanje v 
mejah normale, 28.5% je imelo lažje okvare zdravja, 28.5% srednje okvare in 4.7% težje okvare. 

 66% pregledanih je za svoje delo sposobnih brez omejitev, ostali imajo omejitve, nesposobnih ni 
bilo. 

 

13 DRUGE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI V IN IZVEN ZAVODA 

Za posamezne aktivnosti in izvedbo nalog smo imenovali tudi projektne skupine. 

IMENOVANJA PROJEKTNIH SKUPIN IN KOMISIJ V LETU 2015 

1. PS za pripravo sprememb v programih dnevnega varstva 

2. PS za pripravo dneva VDC 

3. PS za pripravo tedna VDC 

4. PS za pripravo vizije v VDC Tončke Hočevar  

5. PS za pripravo programa aktivnega staranja za uporabnike 

6. PS za pripravo programa za uporabnike z nižjimi kognitivnimi sposobnostmi in motoričnimi težavami 

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

8. PS za ureditev vrta oz. gibalnega vrta, tj. ograja živa meja, zasaditev, razsvetljava 

9. PS za pripravo programa zdravega življenjskega sloga za uporabnike v VDC Tončke Hočevar  

10. DS za pripravo lastnega programa 

11. PS za inovacije 

12. PS za ureditev foto arhiva 

13. PS za organizacijo letovanj 

14. PS za pripravo sprememb v programih dnevnega varstva 

15. PS za pripravo dneva VDC Tončke Hočevar 

16. PS za pripravo tedna VDC Tončke Hočevar 

17. PS za pripravo vizije v VDC Tončke Hočevar  

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

PROGRAM ERAZMUS+: MLADI V AKCIJI – EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA 
V letošnjem letu smo se odločili, da želimo izvajati aktivnosti evropske prostovoljske službe kot 
gostujoča, pošiljajoča in koordinacijska organizacija. Prvi korak k izvajanju aktivnosti je bila pridobitev 
akreditacije za EVS organizacijo. Prijavo za akreditacijo smo oddali v mesecu marcu. Po oddaji vloge 
nas je obiskala neodvisna ocenjevalka, z namenom, da se seznani z našim zavodom ter da preveri 
pogoje za izvajanje aktivnosti evropske prostovoljske službe. Podala nam je še navodila za dopolnitev 
prijavnice. Prijavnico smo dopolnili in dne 1.7.2016 nam je bila dodeljena akreditacija organizacije 
mladinskega prostovoljstva za koordinacijsko organizacijo EVS, pošiljajočo organizacijo EVS in 
gostiteljsko organizacijo EVS. Koordinatorka za EVS je konec meseca maja bila na usposabljanju v Zadru, 
namenjenem koordinatorjem projektov. Naš projekt za Evropsko prostovoljno službo smo prijavili na 
tretjem prijavnem roku. Vloga za sprejem projekta v program Erazmus+ je bila zavrnjena zaradi 
omejitve razpoložljivih sredstev. Projekt bomo ponovno prijavili na naslednjem roku. 

DAN VDC 
V mesecu juniju smo uspešno izvedli Dan VDC v Koloseju Ljubljana. Zaposleni so pripravili kulturni 
program s podelitvijo jubilejnih priznanj in daril uporabnikom. Simbolično darilo so prejeli tudi 
zaposleni  za dolgoletno sodelovanje. Uporabniki so bili zelo zadovoljni. Prostor je bil primeren tako 
glede na dostopnost kot velikost in pomembno je bilo tudi to, da smo ga organizirali šele po 11. uri, s 
tem so bili uporabniki tudi manj utrujeni. 

PROJEKT TEDEN ODPRTIH VRAT 
Teden odprtih vrat je potekal od 24. – 28. oktobra 2016 in smo ga letos poimenovali Tončkin teden. V 
tem tednu je bilo organiziranih več aktivnosti: 

• svoje delo sta predstavili storitev dnevnega in celodnevnega varstva 
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• predstavila se je delovna terapija 
• organizirana je bila okrogla miza s centri za socialno delo 
• potekal je sestanek z zakonitimi zastopniki 
• izvedeno je bilo izobraževanje na temo demence 
• predstavljeni so bili vizija, poslanstvo in vrednote zavoda ter ukrepi projekta Equalin. 

V dnevnem varstvu so letos potekale tematsko obarvane delavnice, s katerimi so posamezne enote 
prikazale svoje delo. Izkazalo se je, da so tematsko obarvane delavnice v dislocirane enote dnevnega 
varstva privabile večje število obiskovalcev kot pretekla leta, istočasno pa je bil manjši obisk v enoti 
Šiška. V celodnevnem varstvu so se predstavili stanovanjska enota Koseze, bivalna enota Zelena jama 
ter dom Šiška z gospodinjskim modelom življenja. V predstavitev aktivnosti in dela so bili povsod 
vključeni uporabniki, ki so svojo vlogo pri predstavitvi doživeli zelo pozitivno. 

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA  
V letu 2016 smo na spletni strani redno obnavljali rubrike z aktualnimi novicami za zunanjo javnost.   

Obisk spletne strani iz leta v leto narašča, v letu 2016 je bilo zabeleženih  394564 klikov, kar pomeni 
50.000 več kot preteklo leto.  Največ se išče spletno stran preko iskalnika google.com. Najpogosteje 
iskalne besede so vdc.si, vdc, ljubljana, sponzorstvo, socialni delavec, največkrat obiskane strani so bile 
Donacije in sponzorstva, Zdravstvena nega in varstvo, Varstvo, Finančna pomoč, Bivalna enota Zelena 
jama. 

V sklopu celotne grafične podobe zavoda se spreminja tudi spletna stran. Za le ta namen so bile deloma 
spremenjene rubrike ki so na voljo na obstoječi strani. V letu 2016 je potekalo aktivno sodelovanje z 
grafičnimi oblikovalci ter izdelovalci spletne strani Multimedija. 

Oblikovali smo logotip, potrdili oblikovanje vizitk, dopisa in žigov. 

CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 
Zavod se je vključil v pridobitev osnovnega certifikata DPP, ki pomeni izvedbo ukrepov, ki so koristni 
tako za delavce kot Zavod.  V letu 2016 smo izvedli vse ukrepe glede na plan implementacije izbranih 
ukrepov. Projektna skupina je imela dve srečanji, več pa je bilo internih srečanj med sodelavci, ki vodijo 
posamezne ukrepe.   

Izdali smo pravilnik o izvajanju ukrepov DPP, kjer je vsak ukrep in koriščenje le tega podrobno opisan. 
Izdana je bila tudi  brošura ukrepov DPP. Tako pravilnik kot brošura sta dostopna vsem sodelavcem.  
Projekt smo predstavili na vseh pomembnejših srečanjih v Zavodu.  V okviru DPP se udeležujemo tudi 
izobraževanj, ki jih organizira inštitut Ekvilib. Sodelavci projektne skupine smo bili dejavno vključeni v 
izpeljavo ukrepov ter delujemo pozitivno v smislu koriščenja ukrepov.  

Podrobno poročilo o izvedbi ukrepov je bilo poslano na inštitut Ekvilib.  

SODELOVNJE SINDIKATOM ZAVODA 
V sodelovanju s sindikatom, smo sklicali dva zbora delavcev in organizirali skupni prednovoletni izlet v 
Adventni Zagreb. 

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

DRUŠTVO SOŽITJE LJUBLJANA 
Z Društvom Sožitje Ljubljana redno sodelujemo. V izvršnem odboru društva imamo enega člana. Ta se 
redno udeležuje sej izvršnega odbora in drugih aktivnosti. Skrbi tudi za dobro izmenjavo informacij 
med zavodom in društvom. Uporabniki se udeležujejo njihovih aktivnosti in letovanj. 

DELO V SPLOŠNO KORIST 
V letu 2016 je bilo v naš zavod vključenih pet oseb, ki so se v okviru dela v splošno korist družile z 
uporabniki v institucionalnem varstvu in kot pomoč v delavnicah dnevnega varstva. Skupaj je bilo 
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opravljenih 430 ur dela v splošno korist. 

Kot izvajalska organizacija za izvajanje del v splošno korist vidimo veliko prednosti. Prav tako pa se 
veliko naučijo tudi kandidati. Naše sodelovanje s Centri za socialno delo je iz leta v leto boljše, saj 
svetovalci k nam usmerjajo kandidate za katere ocenjujejo, da so zaradi posebnosti naše populacije 
primerni. Izkušnje so pokazale, da so zaradi dolgega uvajalnega obdobja in potrebnega strokovnega 
spremljanja, za našo ustanovo primernejši kandidati z višjim številom ur. V dogovoru s Centri, bomo v 
prihodnje prioritetno sprejemali takšne kandidate. 

V okviru raziskave o izvajanju instituta dela v splošno korist, ki jo izvaja Fakulteta za varnostne vede, 
smo se v aprilu udeležili posveta na Fakulteti za varnostne vede.  

V mesecu maju 2016 smo v našem zavodu organizirali srečanje o izvajanju dela v splošno korist, na 
katerega smo povabili predstavnike/svetovalke vseh ljubljanskih Centrov za socialno delo in s tem še 
obogatili naše sodelovanje.  

SODELOVANJE Z ZAKONITIMI ZASTOPNIKI 
V mesecu marcu in septembru smo sklicali roditeljski sestanek. Spomladi smo predstavili poročilo za 
preteklo leto ter delovni načrt. V mesecu oktobru, je predavanje o demenci za zakonite zastopnike 
izvedel predavatelj dr. Damijan Perne S predavanjem so bili starši zelo zadovoljni. Pripravili smo 
novoletna srečanja v stanovanjskih skupinah, enotah dnevnega varstva in bivalni enoti. 

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

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

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

Obiskali smo VDC Novo Mesto, CUDV Dornava in PSV Hrastovec z namenom izmenjave izkušenj in 
ogledom zavoda. 

Strokovne delavke smo v letu 2016 obiskali dve pomembni instituciji na področju socialnega varstva. 
V mesecu maju smo obiskali CUDV Dornava ter se posebej osredotočili na delo s populacijo z motnjo 
avtističnega spektra ter Zavod Hrastovec, kjer smo se okrepili z znanjem na področju dela z 
zahtevnejšimi kombiniranimi psihiatričnimi motnjami. 

Udeležili smo se 3. športnih iger zaposlenih v VDC Krško - Leskovec. 

SODELOVANJE Z ZUJL  
Z namenom olajšanja prehoda iz šole v prilagojeno delovno okolje, smo tudi v tem letu sodelovali na 
področju prakse dijakov. 

KOMISIJA ZA REŠEVANJE PRITOŽB GLEDE IZVAJANJA STORITEV V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI 
Komisija je v letu 2016 sprejemala pritožbe na storitev zdravstvene nege, vendar potreb po zasedanju 
ni bilo. 

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

Program preprečevanja bolnišničnih okužb je bil v letu 2016 v celoti ažuriran v skladu z najnovejšimi 
smernicami s področja preprečevanja bolnišničnih okužb. 
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14 DELO S ŠTUDENTI IN DIJAKI NA PRAKSI 

SODELOVANJE S FAKULTETO ZA SOCIALNO DELO – PRAKSA 
Tudi v letošnjem letu smo kot baza za izvajanje prakse študentov socialnega dela sodelovali s Fakulteto 
za socialno delo. Junija je zaključila s prakso študentka 2. letnika, ki je prihajala na opravljanje prakse 
1x tedensko za dve uri. V tem času je intenzivno delala z enim uporabnikom. Septembra smo se 
ponovno prijavili na razpis kot učna baza. Na opravljanje prakse so se prijavile štiri študentke 2. letnika. 
Dve študentki prihajata na prakso redno in se vključujeta v delo s skupino, po potrebi pa delata 
individualno s posameznim uporabnikom. Študente tekom prakse spremlja in usmerja mentorica. 1x 
mesečno ima z njimi mentorske urice. V delo s študenti se vključujejo tudi ostali zaposleni, ki prihajajo 
z njimi v stik. 

PRIPRAVNIKI – DELOVNE TERAPIJE 
V letu 2016 smo zaposlili 1 pripravnico delovne terapije, ki je uspešno zaključila pripravništvo. 

PRIPRAVNICA - FIZIOTERAPIJE  
V letu 2016 smo imeli 1 pripravnico fizioterapije, ki je uspešno zaključila pripravništvo. 

PRIPRAVNICA – SOCIALNA DELAVKA – projekt ESS 
V letu 2016 smo imeli v zavodu ponovno pripravnico socialnega dela preko projekta ESS.  

KLINIČNA PRAKSA DIJAKOV SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 
Tudi v letu 2015 smo v zavodu izvajali klinično prakso dijakov Srednje zdravstvene šole Ljubljana, ki so 
zavod prihajali vse delovne dni v tednu in so bili prisotni v prvem nadstropju v času od 7.00 do 12.30. 
Klinična praksa se izvaja pod mentorstvom vodje ZNO. V sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo 
Ljubljana se je pri nas izobraževalo 63 dijakov na klinični praksi. 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU ZA DIJAKE SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 
V sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo smo v letu 2016 izvedli praktično usposabljanje pri 
delodajalcu za 17 dijakov tretjih in četrtih letnikov, tako programa zdravstveni tehnik kot tudi bolničar 
negovalec. 

SODELOVANJE S FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO - SMER DELOVNA TERAPIJA 
V letu 2016 so bili na vajah iz področja skupinske dinamike študentke Fakultete za zdravstvo - smer 
delovna terapija (20 študentov). Izvajala se je tudi šest tedenska klinična praksa za študentke delovne 
terapije (9 študentk in 2 študentki na kliničnih vajah). 

SODELOVANJE S FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO - SMER ZDRAVSTVENA NEGA 
V letu 2016 smo v zavodu izvajali tudi klinično usposabljanje študentov Zdravstvene fakultete Ljubljana, 
ki so zavod prihajali 4 delovne dni v tednu in so bili prisotni v prvem nadstropju v času od 7.00 do 13.15. 
Klinično usposabljanje se izvaja pod mentorstvom vodje ZNO in je bilo udeleženih 23 študentov. 

SODELOVANJE S FAKULTETO ZA SOCIALNO DELO  
V letu 2016 smo poleg obvezne študijske prakse študentov Fakultete za socialno delo, v zavodu gostili 
tudi skupino študentk, ki je pod vodstvom dr. Vita Flakerja izvedla nekaj delavnic skupaj z uporabniki 
na temo deinstitucionalizacije – vključimo uporabnike. Želje, ki so jih uporabniki študentkam izpostavili 
so skupaj z njimi predstavili v mesecu septembru zaposlenim v VDC. Zaradi obnove FSD, pa zavod 
fakulteto gosti tudi za izvedbo predavanj ali mentorskih uric, ki potekajo v naši sejni sobi. 
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15 DELO S POGODBENIKI 

Zavod ima sklenjene naslednje pogodbe: 
PODJETJE    STORITEV 
A KODA PLUS    VZDRŽEVANJE NA PODROČJU POŽARNEGA VARSTVA  
ALPETEK    VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ  
AQUAVALLIS - HTZ   NAJEM VODNIH APARATOV    
BAUHAUS    INTEGRIRANA ZAPOSLITEV    
BINDERAND    DOBAVA VREČKA ZA ODPADKE    
BIRO KEBSI    PISARNIŠKI MATERIAL 
CPO CENTER     POŽARNE VARNOSTI 
ČISTILNI SERVIS, JANEZ ŽERKO S.P. ČIŠČENJE OBJEKTOV 
DVIGALO    SERVIS DVIGALA 
ECOLAB    ČISTILNA IN PRALNA SREDSTVA    
ENA     VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA   
G4S     OBHODI IN INTERVENCIJE     
HELPI ABENA    MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO   
INSTALACIJE MAROLT    VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV 
IVEC     ČISTILA IN PRALNA SREDSTVA    
KARAN & DELFIN    ČISTILNA IN PRALNA SREDSTVA 
KE SGS    VZDRŽEVANJE INSTALACIJ     
KOTORNA    SANITARNI MATERIAL      
LEKARNA POGAČNIK 
LIFT DVIG    VZDRŽEVAJE DVIGALA-VIČ     
MERCATOR    STALNA NABAVA BLAGA IN HRANE 
MERKUR    STALNA NABAVA SPLOŠNEGA BLAGA   
PAINT MASTERS    SLIKOPLESKARSTVO  
PETER ZAJC, s.p.   PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA UPORABNIKOV  
POŠTA SLOVENIJE    POŠTNE STORITVE 
PRO-BIT    VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME   
PROVENT     SERVISIRANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV 
RE-AL VARSTVO   PREIZKUS ALKOHOLIZIRANOSTI    
SANOLABOR    MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO   
SECOP    NAJEM FOTOKOPIRNIH STROJEV 
SIMPLYGOOD    PRODAJNI AVTOMATI      
SODEXO    GOSTINSKE STORITVE     
SONČEK     KOMISIJSKA PRODAJNA POGODBA 
STINGER     REŠEVANJE OSEB IZ DVIGALA 
ŠKORC ZORICA    SUPERVIZIJA 
TAXI RONDO    PREVOZI       
VASCO    VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE PROGR. OPREME  
ZD LJUBLJANA    ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 
ZVD      VARSTVO PRI DELU, POŽARNA VARNOST 
ZZV      DERATIZACIJA 

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

 

16 POHVALE IN PRITOŽBE 

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

V letu 2017 smo prejeli osem pritožb.  

Vse smo obravnavali, ukrepali in podali odgovore. Za hujše kršitve Hišnega reda smo izrekli ustna in 
pisna opozorila, prav tako za neprofesionalen odnos zaposlenih do uporabnikov. Pritožbe so se 
nanašale na delo zdravnice, odnosom zaposlenih do uporabnikov, grožnje uporabnika, pritožba sosede 
zaradi naše izobešene zastave. 
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 Dve pritožbi sta obravnavani v skladu z ZUP postopkom. Ena je pritožba na ne uvrstitev na čakalno 
vrsto, druga na izpis uporabnika. 

Prejeli smo tudi šest pohval za naše delo vezane na naše namestitve, odnos zaposlenih na uporabnikov 
in prehrano. 

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

 

17 PROSTOVOLJSTVO IN DRUŽABNIŠTVO 

Prostovoljstvo in družabništvo 

Zavod sodeluje trenutno z 21 prostovoljci. Število prostovoljcev se čez leto spreminja, saj ves čas 
prihajajo novi prostovoljci in odhajajo nekateri stari prostovoljci. Strukturo prostovoljcev sestavljajo 
prostovoljci starši, študentje, ki opravljajo študijsko prakso, ter prostovoljci, ki nas najdejo preko 
organizacije prostovoljstvo.org. Prostovoljci opravljajo individualno druženje s posamezniki ter razne 
skupinske aktivnosti (kuharske aktivnosti, gibalne delavnice, ustvarjalne delavnice, plesne delavnice, 
druženje, športne aktivnosti…). Veliko uporabnikov si želi ali potrebuje svojega prostovoljca, zato 
potreba po prostovoljcih ves čas raste.  

V letu 2016 smo dvakrat organizirali srečanje za prostovoljce. Prvo srečanje smo izvedli v avgustu in 
drugo srečanje v decembru. Obe srečanji sta bili delovno naravnani. 

Tudi letos smo natančno spremljali aktivnosti in rednost prostovoljcev. Prostovoljci o opravljenem 
prostovoljskem delu vodijo dnevnike, ki jih mesečno oddajo koordinatorki. Svoje obiske v zavodu 
vpisujejo v posebno mapo, tako da vodimo evidenco na dveh področjih. Kljub uvedenim dnevnikom in 
vpisovanju svojih prihodov, pa vsi prostovoljci ne oddajajo dnevnika in ne vpisujejo prihodov. Zato na 
srečanju s prostovoljci zmeraj pozovemo prostovoljce k pisanju dnevnika in vodenju evidence 
prostovoljskega dela.  

V letošnjem letu smo razširili mrežo mentoric za prostovoljce. Prostovoljec tako ob začetku svoje dela 
dobi mentorja, ki ga uvede v delo, ga redno spremlja in mu po potrebi da takojšnjo povratno 
informacijo o prostovoljskem delu.  

Vključevanje v okolje  

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

V SVDCS deluje: 

 sekcija za direktorje (direktorica) 

 sekcija za računovodje (vodja FRS) 

 sekcija institucionalnega varstva in zdravstvene nege (vodja CV in vodja ZNO) 

Zavod svojo dejavnost predstavlja preko: 

 organizacije tedna odprtih vrat 

 spletna stran 

 objave v medijih 

 kooperacije 

 stojnice in razstave 

Zaposleni delujejo v različnih organih: 

 Maja Rozman je članica IO Društva Sožitje 

 Nadja Gantar je članica IO Skupnosti VDC Slovenije in IO SOUS in UO SZS, vodja sekcije 
direktorjev 



POROČILO O DELU VDC TONČKE HOČEVAR ZA LETO 2016 

47 

 Slavko Bolčevič je član delovne skupine za standardizacijo in kadrovske normative, vodja 
delovne skupine za pripravo novih meril za razvrščanje v kategorije zdravstvene nege za 
pogajalsko skupino pri SOUS, predsednik sekcije celodnevnega varstva in zdravstvene nege 
SVDCS 

Uporabniki se vključujejo v okolje na različne načine: 

 vključeni so v Društvo Sožitje 

 predstavljajo se lokalnemu okolju preko svojih izdelkov na prodajnih stojnicah 

 organiziramo razstave slik in izdelkov  

 športno udejstvovanje (izredni dosežki naših uporabnikov) 
 

18  NABAVE IN INVESTICIJE 

Investicije in vzdrževalna dela so bila večinoma opredeljena v Finančnem planu za leto 2016. 

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

V letu 2016 smo izvedli adaptacijo pralnice in kuhinje. 

Večja investicijska vlaganja so bila vezana predvsem na pridobljena soglasja k porabi sredstev iz 
preteklih let (podrobneje v Računovodskem poročilu). 

 

19 STROKOVNE DILEME, PRIPOMBE IN PREDLOGI 

Strokovne dileme v zavodu so vezane predvsem na vse bolj zahtevno obravnavo uporabnikov, ki se 
starajo, upadajo jim zmožnosti in sposobnosti, ob tem se starajo tudi njihovi svojci in zakoniti 
zastopniki, zato je vse bolj zaskrbljujoče, kako bomo uspeli poskrbeti za naše uporabnike, ki ne bodo 
mogli ostati v domačem okolju in bodo potrebovali institucionalno varstvo. 

Obravnava v delavnicah postaja vse bolj kompleksna, pojavljajo se agresivna vedenja, ki neugodno 
vplivajo na dinamiko v skupini. Potrebno bo vzpostaviti sistem dela, ki bo zagotavljal tudi individualno 
obravnavo. Pravilnik o nagrajevanju uporabnikov in sistem nagrajevanja nam poraja vprašanja, ki jih 
bo potrebno razrešiti. Prav tako poraba sredstev iz naslova skupne porabe bo v naslednjem letu bolj 
transparentno zastavljena. 

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

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

Prav tako je potrebno organizirati interna izobraževanja, ki so usmerjena v podporo kadra (mlajšega in 
novo zaposleni), ki nima dovolj specifičnih znanj ali izkušenj pri delu z odraslo osebo z motnjo v razvoju. 

Tudi letos bomo organizirali seminar in izpit iz ECC, certifikat za delo na področju socialnega varstva. 

Glede na to, da smo se v zavodu odločili za uvedbo sistema spremljanja kakovosti, bomo določene 
predloge za izboljšave lahko že v okviru kriterijev za spremljanje obravnavali. 

 

20 SPREMLJANJE KAKOVOSTI – E-qalin 

Konec junija smo zaključili z delom v skupinah za kakovost E-Qalin, razen skupina za razvoj je svoje delo 
nadaljevala še v poletnih mesecih in septembra. Tudi letos je delo potekalo v petih skupinah za 
kakovost in eni skupini za razvoj. 
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Obravnavali smo 3 kriterije vezane na dom, 4 kriterije vezane na dnevno varstvo, 5 kriterijev vezanih 
na zaposlene in 10 kriterijev – od tega 7 vezanih na vodstvo, 2 na okolje ter 1 na učeča se organizacija. 

Prav tako smo si izbrali 9 novih kazalnikov, kjer bomo spremljali zastavljeni razvoj in trend. 

V delu je veliko projektov – nekaj jih je letos na novo nastavljenih, nekateri nadaljujejo s svojim delom 
še iz prejšnjih dveh let. Glede na to, da smo največji VDC v Sloveniji je projekt E-Qalin resnično zelo 
obsežen in terja veliko dodatnega dela vseh zaposlenih, da se stvari popolnoma realizirajo. Kljub vsemu 
se že kažejo prvi rezultati. 

S pomočjo zunanjega sodelavca, ki je omogočil pogled od zunaj, brez čustvene vpletenosti, nam je 
uspelo oblikovati vizijo, poslanstvo in vrednote. Delovna skupina je kar nekaj mesecev predstavljala in 
seznanjala sodelavce, uporabnike, zakonite zastopnike in tudi ostale partnerje zavoda s predlogi 
skupine za oblikovanje vizije, poslanstva in vrednot. Iz 81 predlogov se je nato izklesalo besedilo, ki ga 
je strokovni svet potrdil in sedaj je pred nami zelo pomembna naloga – zapisano ponotranjiti in 
implementirati v delo. 

Primer dobre prakse, je vodja kakovosti predstavila tudi na konferenci E-Qalin novembra 2016. 

Kljub temu, da zaključujemo zadnje ocenjevalno obdobje si bomo zaradi velikosti našega zavoda in 
številnih projektov, ki tečejo, vzeli nekaj časa, da v miru dokončamo zastavljene cilje in šele nato 
povabimo presojevalce, da ocenijo naše delo. 

 

21 INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Inšpekcijski nadzor Urada za meroslovje 

Ob inšpekcijskem nadzoru je inšpektorica prepovedala uporabo tehtnice in aparatov za merjenje 
krvnega tlaka, zato je potreben nakup novih aparatov za merjenje krvnega tlaka in tehtnice v skladu z 
uredbo in pravilnika. Odgovornost za nadzor se opredeli v Standardu v ZN v VDC Tončke Hočevar.  

Inšpekcijski nadzor Ministrstva za zdravje 

Ob inšpekcijskem nadzoru je inšpektorica izvedla postopek rednega inšpekcijskega nadzora, glede 
navedene zakonodaje. V času pregleda neskladja niso bila ugotovljena.  

Zgodovinski arhiv Ljubljana 

Strokovni pregled dokumentarnega in arhivskega gradiva Zgodovinskega arhiva Ljubljana , ki nam je 
podal smernice za ureditev arhiva. 
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22 ZAKLJUČEK  

Letu 2016 v zavodu ocenjujemo kot strokovno in poslovno uspešno, saj smo realizirali večino 
zastavljenih ciljev. V celoti nam ni uspelo realizirati vseh investicij in vseh izobraževanj, ki smo si jih 
zastavili.  

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

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

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

Pomemben dosežek na nivoju zavoda je bilo delo na vrednotah, viziji in poslanstvu zavoda, kar bo v 
prihodnjem letu prioriteta implementirati v naše delovne procese. 

Zahvaljujemo se sodelavcem za vestno, odgovorno in uspešno delo, ter pozitivno naravnanost pri delu 
z uporabniki. Zavedamo se da je motivacija zaposlenih za razvoj zavoda  tista, ki vzpodbudno vpliva na 
realizacijo ciljev. Prednostna naloga je in bo ostala kvalitetno izvajanje storitev, ob tem moramo 
ustvarjati pogoje za  zadovoljstvo naših uporabnikov, skrbnikov in zaposlenih.  

Zavod bo nadaljeval delo v smeri izboljšav in skrbel za razvojno naravnanost na vseh področjih 
delovanja. 

»Plemenitimo edinstvenost življenj- je zapisano poslanstvo zavoda, to bo naša usmeritev pri delu«. 

 

 

Nadja Gantar  

direktorica 

in 

sodelavci 


