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I. UVOD 
 

Varstveno delovni center Novo mesto je javni socialno-varstveni zavod, ki ga je, 
kot samostojni zavod, leta 2000 ustanovila Republika Slovenija z namenom, da za 
potrebe odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, izvaja: 

- program dnevnega varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 
- program socialnega varstva z nastanitvijo, ki poleg  osnovne oskrbe obsega 

tudi zdravstveno varstvo in aktivno preživljanje prostega časa. 
Začetek dela z osebami z motnjo v duševnem in telesnem razvoju pa sega že v leto 
1981, ko so bile ustanovljene Delavnice pod posebnimi pogoji kot enota Centra za 
socialno delo pri Domu starejših občanov Novo mesto. Ta letnica šteje kot začetek 
zavoda. 
 
V letu 2016 smo obeleževali 35. letnico zavoda, v okviru česar smo v aprilu odprli 
rekonstruirane terase v Šmihelu, v maju organizirali strokovno ekskurzijo vseh 
zaposlenih v CUDV Dobrna in v oktobru organizirali prvo mednarodno srečanje oseb z 
motnjo z osebami brez motnje z naslovom našega slogana V jati z drugačnimi. 
 
Obnovljene terase nudijo višjo kvaliteto bivanja in dela našim uporabnikom in 
zaposlenim. Z rekonstrukcijo smo pridobili štiri prenovljene sobe, od tega dve 
dodatni, ki sta nam omogočili posebni prostor za pripravo zdravil in prostor za 
sortiranje perila, pridobili pa smo tudi tri sobe za umirjanje, od katerih je eno v celoti 
opremil Lions klub Novo mesto, pa tudi za ostale smo delno pridobili donatorska 
sredstva. Sobe s svojo multifunkcijsko opremo zelo pripomorejo k umirjanju in 
sproščanju uporabnikov. 
 
Mednarodno srečanje V jati z drugačnimi je potekalo v sodelovanju z osnovnimi in 
srednjimi šolami, bližnjimi VDCji in OŠ Dragotina Ketteja, ter udeleženci iz Avstrije in 
Hrvaške. Odziv vseh udeleženih je bil izredno dober. 
 
Strokovno delo je potekalo ustaljeno z vsakodnevno neposredno obravnavo 
uporabnikov na jutranjih in popoldanskih predajah službe s pomočjo zapisov v 
računalniškem programu spremljave. V lanskem letu smo ga zamenjali z novim, ki 
omogoča predvsem boljšo spremljavo zdravstvenih neg uporabnikov.  
Strokovno smo obravnavali uporabnike na internih ali multidisciplinarnih timskih 
obravnavah v sodelovanju z zunanjo sodelavko, po potrebi pa tudi s starši oziroma 
skrbniki in zunanjimi institucijami. Strokovne delavke so redno izvajale evalvacije 
individualnih programov uporabnikov, ki so osnova za osebno obravnavo. 
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II. INSTITUCIONALNO VARSTVO 
II.1.Oddelek za varstvo, vodenje in nego 

 
 

 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
V VDC Novo mesto je organizirana 24 urna kontinuirana zdravstvena nega 
uporabnikov institucionalnega varstva, ki bivajo v zavodu v Šmihelu in v obeh 
bivalnih enotah – Novo mesto in Trebnje. 
Po merilih ZZZS je zdravstveno nego 1 konec leta 2016 potrebovalo 5 oseb, 
zdravstveno nego 2 - 24 oseb in zdravstveno nego 3 - 52 oseb. Brez zdravstvene 
nege je bila 1 uporabnica, en uporabnik pa je bil zaradi zdravstvenih težav z očmi 
odsoten celo leto. Do sprememb glede potreb po zdravstveni negi je prihajalo tekom 
celega leta. 
V našo oskrbo smo sprejeli štiri nove uporabnike, umrl je en uporabnik. 
 
Pregledi pri izbrani splošni zdravnici so potekali po že utečenem urniku ob sredah 
dopoldne. Ostale dneve je bila zdravnica dosegljiva v splošni ambulanti v 
Zdravstvenem domu Novo mesto oz. smo kontaktirali dežurno službo kadar je bilo to 
potrebno. V bivalni enoti Trebnje so pregledi pri splošni zdravnici potekali po potrebi, 
po predhodnem dogovoru s splošno ambulanto. V nujnih primerih so kontaktirali 
dežurno službo. 
 
V programu institucionalnega varstva je v letu 2016 enkrat mesečno opravljal 
specialistične preglede zdravnik psihiater. Glede na spremembe psihičnega stanja 
uporabnikov in s tem povezane potrebe po prilagajanju medikamentozne terapije oz. 
svetovanja, je bila potrebna tudi konzultacija z njim izven delovnega časa v našem 
zavodu. V okviru svojega dela je nudil podporo svojcem, če so to želeli, s 
sodelovanjem na timskih sestankih pa tudi zaposlenim. 
 
Zobozdravstvene storitve so opravljali izbrani zobozdravniki. Nekaj uporabnikov je 
bilo obravnavanih tudi na stomatološki kliniki v Ljubljani. 
 
Ginekološki pregledi so potekali po vnaprej dogovorjenem razporedu. Obiski pri 
ostalih specialistih pa so potekali po potrebi (nevrolog, dermatolog, kirurg…). 
 
Uporabniki so vse starejši in skladno s tem imajo vse več zdravstvenih težav. 
Srečujemo se tudi že z demenco. Epileptični napadi so se pojavljali v približno enaki 
meri kot pretekla leta. Bilo je nekaj krajših hospitalizacij (splošno poslabšanje 
zdravstvenega stanja, respiratorna obolenja, operacija sinusov…) in ena daljša 
hospitalizacija zaradi zdravstvenih težav z očmi. Zaradi motenj požiranja imajo trije 
uporabniki uvedeno perkutano gastrostomo. 
Proti sezonski gripi se je v preteklem letu cepilo 35 uporabnikov. 
 
V letu 2016 je bilo opravljenih: 1757 prevezov, 215 spremstev uporabnikov k 
različnim zdravnikom, apliciranih 26 s.c. in 22 i.m. injekcij. 
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Tabela 1: Pomičnost uporabnikov glede na spol in število 
 

 
Spol 

 
Delno pomični 

 
Nepomični 

Moški 2 10 

Ženske 1 4 

Skupaj 3 14 

 
 
Tabela 2: Inkontinenca uporabnikov 
 

Stopnja 
inkontinence 

 

 
Srednja 

 

 
Težka 

 
Zelo težka 

Spol 
Moški 

2 7 13 

Ženske 15 10 6 

Skupaj 17 17 19 

 
 
Tabela 3: Najpogostejše zdravstvene diagnoze glede na število in spol uporabnikov 
 

Najpogostejše 

zdravstvene diagnoze 

Spol  

Skupaj Moški Ženske 

Duševna manjrazvitost 45 39 84 

Epilepsija 16 10 26 

Cerebralna paraliza 9 3 12 

Mb. Down 6 6 12 

Povišan krvni tlak 6 11 17 

Sladkorna bolezen tipa 2 3 4 7 

Izguba vida 2 2 4 

Gluhonemost 2 2 4 

 
 
Evidence storitev zdravstvene nege smo vodili v papirni obliki, nekaj pa že tudi v 
računalniški obliki, vendar obstoječi program ni zadostil našim potrebam. Odločili smo 
se za najem novega programa, ki je napisan prav za vodenje evidenc storitev 
zdravstvene nege. Uporabljati smo ga začeli 1.4.2016.  
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S 1.3.2016 smo na oddelku za varstvo, vodenje in nego reorganizirali delo s ciljem 
zmanjševanja števila nadur in lažje izrabe letnega dopusta. Prešli smo na nove 
delovne čase z 12 urno in 6,40 urno delovno obveznostjo in temu prilagodili tudi 
razpored dela. Z reorganizacijo se je v preteklem letu dejansko zmanjšalo število 
nadur in povečala izraba letnega dopusta.  
 
 
 

  STROKOVNO DELO NA ODDELKU VARSTVA, VODENJA  IN 
NEGE  

  

 Kronološki pregled dogodkov v letu 2016: 
 januar 
- predstava Štirje muzikantje v KCJT, 
- izlet v Semič, 
- praznovanje rojstnih dni dveh uporabnikov 

 

 februar 
- izlet Pleterje,  
- zvočna kopel z gongi  
- družabništvo s psičko Puppo; 
- praznovanje rojstnih dni štirih uporabnikov 

 

  marec  
- predstava Huda mravljica v KCJT;  
- 5 zvočnih kopeli z gongi in ostalimi prvinskimi glasbili, 
- družabništvo s psičko Puppo; 

 

 april 
- prostovoljci iz zavarovalnice Tilia  (pomagali urediti okolico zavoda ter 

pomagali pri spremstvu na sprehodu),  
- v okviru tedna humanosti, so nam zaposleni iz podjetja Krka omogočili 

spremstvo na sprehodu, postavili so nam tudi planetarij,  
- družabništvo s psičko Puppo, 
- praznovanje rojstnih dni uporabnikov, ki praznujejo v 1. polovici leta - ob 

zvokih harmonike našega uporabnika iz bivalne enote Novo mesto, smo se 
posladkali tudi s torto;  

- 22.4. smo imeli uradno otvoritev teras. Dogajanje na oddelku je poleg 
otvoritve multisenzorne sobe popestrila Irena Zupančič z zvočno kopeljo; 
 

 maj 
- obiskali so nas uporabniki in zaposleni iz VDC Zagorje,  
- družabništvo s psičko Puppo; 

 

 junij 
- piknik v organizaciji društva Sožitje na Padežu, 
- glasbeno plesni nastop učencev 2. r. OŠ Šmihel, 
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- dva uporabnika sta se udeležila morskega letovanja v Baški, 
- izlet v Šmarješke Toplice in kava na letališču v Prečni, 
- družabništvo s psičko Puppo; 

 

 julij 
- izdelovali smo poletno dekoracijo, 
- ustvarjali iz slanega testa, 
- se vozili s kolesi, 
- se družili s prostovoljko Moniko, 
- praznovali rojstni dan dveh uporabnikov, 
- se sladkali s sladoledom, 
- se družili s psičko Puppo; 

 
 avgust 
- praznovali rojstni dan dveh uporabnikov, 
- sladoled, sprehodi, igranje na glasbila, 
- se družili s psičko Puppo; 

 
- september 
- praznovali smo rojstni dan dveh uporabnikov, 
- šli na izlete, 
- imeli več pohodov, 
- se sladkali s pecivom in kavico, 
- se družili s psičko Puppo; 
 
 oktober 
- šli na izlete (Padež, Dol. Toplice, Šentjernej, Šmarješke Toplice) 
- imeli kostanjev piknik, 
- imeli več pohodov, 
- se sladkali s pecivom in kavico, 
- predstava v KC JT 
- obiskali grobove, 
- se družili s psičko Puppo… 

 
 november 
- požarna vaja 
- pekli palačinke, 
- bili na izletu na Padežu, 
- se sladkali s pecivom in kavico, 
- praznovali rojstni dan dveh uporabnic, 
- se družili s psičko Puppo… 

 
 december 
- prednovoletno srečanje društva Sožitje, 
- obisk Dedka Mraza in predstava OŠ Vavta vas, 
- ob koncu leta obisk Dedka Mraza in obdaritev uporabnikov, ki so ostali v 

zavodu v organizaciji društva Mali princ, 
- družabništvo s psičko Puppo… 



7 
 

 Puppa – Psička Puppa nas je obiskovala skupaj s svojo skrbnico. Vsak 
uporabnik, ki je želel jo je lahko božal, negoval, sprehajal. Družabništvo s 
Puppo je na uporabnike imelo poseben terapevtski učinek. Uporabniki so ob 
rednih obiskih sprejeli psičko in njeno skrbnico. V času druženja s psičko so bili 
umirjeni, nasmejani, sproščeni, pri nekaterih se je celo zmanjšal strah pred 
psi. Družabništvo je zanimiva oblika in popestritev v sklopu aktivnega 
preživljanja prostega časa, kjer so uporabniki doživeli stik z živim bitjem, se 
učili nežnosti, dobili pozornost in priložnost za navezovanje prijateljskih vezi. 
Povečal se je tudi občutek varnosti, v ne malo primerih pa je pasji prijatelj 
postal tolažnik in motivator za dosego željenih ciljev, ki smo jih zastavili v 
individualnih načrtih. 
 

 Multisenzorno sobo s pridom uporabljamo. V njej je bazen z žogicami, 
glasbena vodna postelja, vodni stolp in projektor za vizualno-slušno aplikacijo. 
Terapije se izvajajo skupinsko ali individualno, odvisno od kompatibilnosti in 
trenutnih potreb uporabnikov. Prostor uporabnikom zagotavlja občutek 
varnosti, spodbuja dojemanje in izboljšuje koncentracijo. Uporabniki dobijo 
priložnost za druženje in navezovanje prijateljskih stikov. Ob uporabi 
aromaterapije soba postane prijeten ambient za regeneracijo, sprostitev in 
umiritev.  

 
Tekom leta smo imeli timske obravnave z dr. Zdenko Divjak Zalokar, kjer smo 
obravnavali zahtevnejše uporabnike, na nekatere obravnave smo povabili tudi starše 
ali skrbnike. Skupaj  smo iskali rešitve in si zastavili cilje za izboljšavo težavnih 
situacij. 

Izpeljali smo tudi sestanek s starši oz. skrbniki in jih informirali o delu, novostih 
in spremembah v zavodu. 

Za enega uporabnika smo iskali možnost premestitve, ker je postal zelo zahteven 
za oskrbo. Pojavljale so se vedenjske težave s katerimi je ogrožal sebe in okolico, 
uničeval inventar in posledično je bil potreben konstanten nadzor. Naredili smo 
analizo tveganja in individualiziran načrt obravnave osebe s hudimi vedenjskimi 
motnjami ter ga predstavili vsem zaposlenim, da so imeli smernice pri delu s tem 
uporabnikom. Dnevno je bil v individualni obravnavi pri strokovni ali socialni delavki. 
V obravnavi je bil redno pri psihiatru, kar nekajkrat pa tudi hospitaliziran v psihiatrični 
bolnišnici.  Žal primernega mesta zanj ni bilo v nobenem zavodu (poslanih je bilo 5 
prošenj), vse vloge so bile zavrnjene zaradi prezasedenosti, v enem zavodu pa so ga 
dali na čakalno listo. Sedaj je ta uporabnik še vedno pri nas. Stanje se je nekoliko 
umirilo, ko smo, v dogovoru s starši, začasno omejili odhode v domače okolje.  
 
 
Velik poudarek skozi celo leto je bil namenjen ohranjanju veščin:  
 
Uporabnike smo spodbujali, da ohranjajo naučene veščine in jih učili novih. 

-    Pri osebni higieni: da si umijejo roke pred in po jedi, po opravljeni potrebi,  
     uporaba mila, da si obrišejo nos… 
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- Pri prehranjevanju: kulturno počakajo na obrok za mizo, jedo počasi, 
uporabljajo pribor, jedo čim bolj samostojno, pospravijo za seboj (če 
zmorejo)… 

- Pri oblačenju in obuvanju: se sami obujejo in oblečejo ali po navodilih, oz. ob 
pomoči, da pospravijo oblačila in obutev na svoj prostor… 

-    Komunikacija: spodbujamo, da ubesedijo svoje želje, interese in čustva, da  
     med seboj komunicirajo spoštljivo, jih navajamo na tolerantnost, spodbujamo  
     tudi neverbalno komunikacijo … 
- Spodbujanje za urejanje bivalnega prostora: da pospravijo igrače s katerimi so 

se igrali, po svojih močeh uredijo svojo sobo, pomagajo pri preoblačenju 
postelje… 

- Spodbujamo in navajamo jih na spremembe in novosti, ki se dogajajo v 
njihovi bližini…  

- Ustvarjamo prostor, da bi se počutili sprejete in varne… 
 
 Okupacija: 

 
Skozi različne dejavnosti smo spodbujali k ohranjanju in razvijanju motoričnih in 
kognitivnih sposobnosti. 
Ustvarjanje iz različnih materialov (spoznavanje različnih materialov - testo, sneg, 
blago, voda, les, materiali iz narave, papir…), rezanje, gnetenje, lepljenje, trganje, 
mečkanje, mešanje, okušanje…  
Risanje in barvanje (s čopiči, s prsti, barvice, voščenke, flomastri), različne tehnike 
(na les, papir, blago…) 
Kuharske delavnice: priprava sladic, gospodinjska dela. 
Didaktične: ohranjanje motorike, ohranjanje spomina, spodbujanje pozornosti in 
koncentracije.   
Spodbujanje senzornih zaznav: opazovanje okolice na sprehodih, nabiranje rož, hoja 
bosih nog po travi, druženje in stik z živalmi, nabiranje različnih plodov narave… 
 
 Prostočasovne aktivnosti: 

 
Izleti v naravo 
Pikniki (rojstnodnevni, kostanjev) 
Praznovanje rojstnih dni in praznikov 
Obisk kmetije, hranjenje in božanje živali 
Druženje, igre in pogovori 
Poslušanje pravljic 
Igranje na male ritmične inštrumente in prepevanje pesmi 
Ogled fotografij, filmov, TV vsebin 
Izleti s kombijem 
Ogled predstav in nastopov (KCJT, OŠ Vavta vas) 
Družabništvo s psičko 
 
 Socializacija, vključevanje v zunaj zavodske dejavnosti: 

 
Obiski gledaliških predstav  
Obiski drugih enot  
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Srečanja in pikniki v sodelovanju z društvom Sožitje 
Druženje in sprehod s prostovoljci  
Obisk lokalov 
Srečanja z učenci osnovnih šol (Šmihel, Vavta vas) 
 
 

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA UPORABNIKOV 
 
Cilji vseh  fizioterapevtskih obravnav je bilo delo na lokomotornemu sistemu, kakor 
tudi ohranjanju in izboljšanju respiratornih funkcij uporabnikov. V letu 2016 je bilo še 
vedno veliko obravnav v okviru skupine za promocijo zdravja. 
Namen fizioterapevtske obravnave  je zagotavljanje in/ ali obnova optimalnih funkcij, 
ter izboljšanje in ohranjanje kvalitete funkcionalnih sposobnosti posameznika. 
 
Zdravstvene storite- fizioterapevtske obravnave so v letu 2016 pri uporabnikih 
obsegale naslednje dejavnosti: 
 
- individualne fizioterapevtske obravnave; 
- skupinsko vodene vadbe in rehabilitacija; 
- zagotavljanje ortopedskih in medicinsko tehničnih pripomočkov uporabnikom; 
- zagotavljanje rednega in izrednega servisa medicinsko tehničnih in ortopedskih  
  pripomočkov; 
- individualne fizioterapevtske obravnave z UZ in elektroterapijo; 
- testiranje za izdajo invalidskih in individualno prilagojenih vozičkov uporabnikom; 
- respiratorne fizioterapevtske obravnave; 
- izvajanje ročne limfne drenaže za odpravljanje edemov; 
- izvajanje kinezitapinga za lajšanje težav povezanih z lokomotornim sistemom in  
  hitrejše doseganje rehabilitacijskih ciljev. 
 
 
 individualno delo 

Časovni normativ obravnav pri populaciji z motnjo v duševnem razvoju združeno z 
dodatnimi motnjami ali okvarami se podaljša, oziroma je individualno prilagojen 
uporabniku. Vzrok pojava le-tega je sama fizioterapevtska ocena, ki je obsežnejša 
glede na težave uporabnika. 
 
V individualne fizioterapevtske obravnave se je v letu 2016 vključevalo 49 
uporabnikov. 
 
Najpogostejše zdravstvene težave, ki so bile fizioterapevtsko obravnavane so bile: 
- prisotnost spastičnosti; 
- prisotnost flakcidnosti; 
- bolečine v sklepih/hrbtenice; 
- prirojene in/ ali pridobljene nepravilnosti hrbtenice; 
- slaba telesna pripravljenost; 
- slaba telesna biomehanika; 
- kontrakturne spremembe sklepov in obsklepnih struktur. 
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Za doseganje načrtovanih ciljev smo uporabljali različne fizioterapevtske metode in 
tehnike, kot so: 

- Proprioceptivna nevromuskularna facilitacija (PNF); 
- McKenzie pristop; 
- Aktivne vaje; 
- Aktivno-asistirane vaje; 
- Pasivno razgibavanje in raztezanje; 
- Terapija z ultrazvokom; 
- Raztezanje; 
- Protibolečinska elektrostimulacija (TENS); 
- Sklepne trakcije; 
- Krioterapija, 
- Bioptron terapija 
- Kinezitaping 

 
 
 respiratorna fizioterapija 

Respiratorne okužbe in prehladna obolenja predstavljajo velik problem naših 
uporabnikov predvsem, kadar le-te niso pravočasno in ustrezno sanirane. Pri naših 
uporabnikih opažamo ob hitrem nastopu respiratornega infekta tudi hiter potek 
bolezni, ter težave pri čiščenju dihalnih poti in dolgoročno ohranjanje predihanosti in 
čistosti respiratornega aparata. 
Pri uporabnikih, pri katerih je diagnosticirana motnja požiranje, ali pri tistih, pri 
katerih so težave šele v detekciji, prav tako opažamo zatekanje bolusa ali pri 
hipersalivaciji v dihalne poti in s tem pojav motenj požiranje. Prav to pa je vzor 
pogostih respiratornih infektologa in potrebe po preventivni respiratornih fizioterapiji, 
katera se je v preteklem letu izkazala za učinkovito.  
 
S strani fizioterapije se je izvajala respiratorna fizioterapija. Respiratorna 
fizioterapevtska obravnava je bila izvedena pri uporabnikih, pri katerih so se pojavile 
respiratorne okužbe in prehladna obolenja in je kombinirana skupaj v dogovoru z 
osebno zdravnico naših uporabnikov. Namen je bilo preprečitev širjenja ali sanacija 
infektivnega stanja. Količina izvedenih respiratornih fizioterapevtskih obravnav je bila 
odvisna od potreb uporabnikov. 
 
Najpogostejše težave za izvedbo respiratorne fizioterapije v letu 2016 so bile: 
-  prehladna obolenja; 
-  kronične respiratorne bolezni; 
-  respiratorne okužbe, 
-  motnja poraja in hipersalivacija, 
-  poškodbe lokomotornega aparata. 
 
Za blaženje težav in vključevanje v proces zdravljenja so bile s strani respiratorne 
fizioterapije izvedene naslednje storitve: 
- dihalne vaje; 
- aspiracija dihalnih poti; 
- inhalacije z zdravilnimi aerosoli; 
- vlaženje dihalnih poti z uporabo fiziološke raztopine; 
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- sanacija sekreta z uporabo 5% NaCl (samo pri enemu uporabniku zaradi narave  
  bolezni); 
- vibracija dihalnih poti z namenom mobilizacije odvečnega sputuma v dihalnih  
  poteh; 
- drenažni položaji. 
 
 
 skupinsko vodene vadbe 

V skupinsko vodene vadbe so se vključevali uporabniki glede na ostale skupinske 
aktivnosti med tednom. Skupine so bile številčnejšo manjše zaradi težje interpretacije 
zadanih nalog, kakor tudi zaradi upada intelektualnih sposobnosti udeležencev.  
V skupinsko vodeno vadbo so se vključevali predvsem uporabniki z oddelka nega; in 
sicer cca. 10 uporabnikov. 
 
Vadba je bila sestavljena iz: 
- vaj za ravnotežje; 
- vaj za koordinacijo; 
- splošne aktivne vaje; 
- vaje za krepitev mišične moči; 
- vaje na velikih žogah, 
- učenje uporabe terapevtskih pripomočkov 

 
 
 zagotavljanje ortopedskih pripomočkov uporabnikom 

Ta aktivnost se izvaja za vsakega uporabnika individualno, glede na njegove potrebe 
in zmožnosti. Uporabnikom, ki so nameščeni v institucionalnem varstvu pridobivanje 
in izdelavo teh pripomočkov zagotavlja zavod v sodelovanju z fiziatrom in ortopedom, 
ki jih predpišeta. 

 
Najpogostejše indikacije za aplikacijo ortopedskih pripomočkov so bile: 

-  hemiparesis različnih izvorov; 
-  cerebralna paraliza; 
-  nepokretnost različnih vzrokov; 
-  halux valgus; 
-  halux varus; 
-  pes planus;  
-  pes sxcavatus;  
-  pes valgus. 
 

Izvajala se je tudi edukacija negovalnega osebja v smislu pravilne uporabe 
ortopedskih pripomočkov. 

 
 
Za vzdrževanje in korekcijo stanja predhodno opisanih težav, ki so se pojavljale 
pri uporabnikih, smo uporabljali naslednje ortopedske pripomočke: 
-  tračne ortoze; 
-  ortopedske čevlje izdelane po obrisu; 
-  elektromotorne vozičke; 
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-  individualno prilagojeni počivalniki; 
-  invalidski vozički; 
-  prilagojeni pripomočki za hranjenje (skodelice, žlice); 

     -  bergle, 
     -  hodulje.  

 
Da našim uporabnikom zagotovimo ustrezen pripomoček je potrebno: 

-  pregled pri osebnemu zdravniku; 
-  pregled pri fiziatru; 
-  pregled pri ortopedu; 
-  po potrebi je potreben pregled na Inštitutu za rehabilitacijo invalidov 
   Republike Slovenije; 
-  ob izdaji ortopedskih čevljev je potreben pregled pri čevljarju.  
-  prevzem in pregled ustreznosti ortopedskega pripomočka pri dobavitelju s  
   strani fizioterapevta. 

 
 

 zagotavljanje rednega in izrednega servisa rehabilitacijskih 
pripomočkov 

Vsem uporabnikom, ki bivajo v zavodu, zagotavljamo servis (redni, izredni) njihovih 
ortopedskih in rehabilitacijskih pripomočkov.  Stroške krije ZZZS. 
 
 
 edukacija negovalnega osebja 

Konstantno na oddelku nege pa poteka edukacija o dnevnih aktivnostih uporabnikov, 
optimalne lege in položaji vseh zaposlenih (predvsem na oddelku nega). 

 
 projekt zdravstvena preventiva zaposlenih 

V okviru tega projekta smo izvedli: 
- 82 kineziterapij, 
- 18 protibolečinskih terapevtskih sklopov. 
 
 

 

POPOLDANSKO DELO 
 
V letu 2016 smo v VDC-ju Novo mesto v popoldanskem času izvajali različne 
aktivnosti predvsem z namenom, da ohranimo sposobnosti uporabnikov in poskrbimo  
za njihovo dobro fizično kondicijo. 
Aktivnosti smo izvajali na naslednjih področjih: 
 
 
1.) skrb za sebe 
Uporabnike smo usmerjali in vzpodbujali pri izvajanju osebne higiene (higiena zob, 
umivanje rok, umivanje s krpico). Vzpodbujali smo uporabnike, da izvedejo aktivnosti 
čim bolj samostojno. V popoldanskem programu smo 1 x tedensko izvajali striženje 
nohtov. 
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2.) skrb za ožje in širše okolje 
Skupaj z uporabniki smo izvajali urejanje ožjega okolja: preoblačenje postelj, 
urejanje omar, nočnih omaric, sprotno sortiranje opranih oblačil, zalivanje sobnih rož, 
pospravljali dekoracije po praznikih, urejali omare s čevlji, urejali prostor 
popoldanskih delavcev, čistili  plastenke z vodo, odstranjevali pokvarljiva živila… 
Nekaterim uporabnikom je bilo potrebno pogosteje urediti nočno omarico, ker so v 
njih shranjevali hrano, umazana oblačila… 
Urejali smo širše okolje: sadili rože v balkonska korita, uredili in zasadili korita z 
rožami pri vhodu, odstranjevali plevel na igrišču, grabili in pometali listje, čistili sneg, 
nabirali mah za jaslice, nabirali travniške rastline…. 
 
3.) gospodinjske aktivnosti 
Pripravljali smo različne priboljške: piškote, pecivo, sadne kupe, ledene kave, kuhali 
čaj, kavo, pripravljali sladoled, osvežilne napitke, potico, mafine, palačinke… Dva 
uporabnika sta prevzela vlogo gospodinje, in sicer: pomivanje posode, zlaganje 
posode v pomivalni stroj in zlaganje posode v kuhinjske omare. 
 
4.) prostočasovne aktivnosti 
Za ohranjanje fizične kondicije smo izvajali: krajše in daljše sprehode, telovadbo v 
telovadnici, rekreacijo v OŠPP Dragotin Kette, košarko na igrišču pri zavodu, igre z 
žogo, vrtenje sobnega kolesa, izlete v okolico mesta; Šentjernej, Stražo, Prečno, 
Plemberk, Otočec, Verdun…Obiskali smo Bivalno enoto Trebnje. 
Ob lepem vremenu smo se družili v uti, se sprehajali po dvorišču VDC-ja in obiskali 
živali pri DSO-ju. 
Za prijetno vzdušje smo izvajali: ples, karaoke, igranje na inštrumente, petje, 
poslušanje narodno – zabavne glasbe. 
Izvajali smo nakupe v različnih trgovinah. 
Uporabniki so radi barvali pobarvanke, risali, poslušali pravljice, zgodbe, brali, gledali 
revije in stare fotografije, igrali družabne igre. 
Izvedli smo različna praznovanja: rojstnih dni, silvestrovanja in obeležili različne 
praznike: Kulturni praznik, Valentinovo, Pust, Dan žena, Materinski dan, Božič 
(poslušanje novoletnih in božičnih pesmi, ogled okrašenega mesta). Ob dnevu mrtvih 
smo obiskali grobove svojcev. 
Ob praznikih smo izdelali različne dekoracije: pustna dekoracija, izdelava tulipanov za 
Dan žena, okrasitev smrek… 
Udeležili smo se različnih prireditev: Občnega zbora Društva Sožitje Novo mesto, 
novoletnega srečanja Društva Sožitje v Centru srednjih šol. 
Nekateri uporabniki so se udeležili kuharskega tečaja, ki ga je organiziralo Društvo 
Sožitje Novo mesto. 
Udeleževali smo se sobotnih pohodov in izletov v organizaciji Društva Sožitje (pohod 
na grad Mehovo, pohod po Adrianičevi poti, izlet na Pohorje). 
Uporabniki so se udeležili piknika na Padežu, ki ga je v poletnem času organiziralo 
Društvo Sožitje. 
 
5.) socialne veščine 
Veliko časa smo namenili pogovoru z uporabniki; imeli so možnost povedati svoje 
želje, predloge in probleme predvsem ob ponedeljkih, ko smo imeli sestanke. Podučili 
smo jih o ustrezni komunikaciji, dobrih medsebojnih odnosih, primernem obnašanju. 
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Sproti smo reševali konflikte med uporabniki. Izvedli smo tudi različne premestitve 
uporabnikov, predvsem tam, kjer je prihajalo do nesoglasij. 
Uporabniki so bili veseli obiskov: svojcev, prostovoljcev, aktivistov RK, skavtov, ki so 
prinesli luč miru. 
Obiskali smo uporabnike, ki so bili v bolnišnici zaradi različnih bolezni. 
Obiskovala nas je psička Puppa, ki je terapevtsko vplivala na naše uporabnike. 
 
6.) individualne aktivnosti 
Pri popoldanskih aktivnostih smo upoštevali tudi individualne želje posameznikov. 
Tako smo z uporabniki: sestavljali sestavljanke, gledali fotografije, izdelovali 
individualne načrte in evalvacije, izvajali masažo na masažnem stolu, se sproščali v 
multisenzorni sobi. 
 
7.) stiki s svojci 
Nekateri uporabniki so imeli željo po telefonskih stikih s svojci, kar smo jim 
omogočili. Enega uporabnika smo večkrat odpeljali k sorodnikom, ker nima staršev in 
ima zelo veliko potrebo po stikih z njimi. 
 
 
 

II.2   BIVALNA ENOTA NOVO MESTO, Cesarjeva 27 
 
Bivalna skupina na Cesarjevi ulici v Novem mestu je dislocirana enota zavoda, v kateri 
trenutno živi 12 stanovalcev, 5 moških in 7 žensk. Dva moška in dve ženski so 
nameščeni v dvoposteljnih sobah, ostalim pa je zagotovljena namestitev v enoposteljni 
sobi, kar jim izredno veliko pomeni.  
Pri življenju v bivalni jih popoldan spremljajo in vodijo dve varuhinji in dve strežnici, 
dodatno dve strežnici pomagata pokrivati še nočno delo ter strokovna delavka, ki se 
vključuje v skupino dvakrat tedensko in je tudi vodja enote.  
V bivalni skupini se izvaja storitev institucionalnega varstva 7 dni v tednu, vse dni leta, 
od tega 5 dni 16 ur dnevno varstvo, ob vikendih, praznikih in kolektivnih dopustih v 
dnevnem varstvu pa 24 ur dnevno varstvo.  
Enajst stanovalcev se med tednom v dopoldanskem času redno vključuje v program 
dnevnega varstva, vodenja in zaposlitve v dislocirano enoto II – delavnice Bršljin, ena 
stanovalka pa redno dela v mizarski delavnici v VDC Šmihel. Znotraj zaposlitvenega 
programa se 6 stanovalcev enkrat do dvakrat tedensko vključuje v delo na Centru 
biotehnike in turizma. 
 
V bivalni skupini sledimo vodilnemu načelu – čim bolj približati življenje oseb z motnjo 
v razvoju življenju v družini. Življenje v manjši skupini resnično omogoča osebam z 
motnjo v razvoju bolj kakovostno življenje in večje možnosti upoštevanja individualnih 
potreb. Z leti je bivalna skupina postala njihov dom. Vse zaposlene skupaj s stanovalci 
veliko pozornosti in dela namenjamo medsebojnemu razumevanju, veliko je vodenega 
pogovora s celo skupino in individualno, glede na potrebe, ki se kažejo. Stalno jih 
učimo in spodbujamo, da sami rešujejo težave in se med sabo pogovorijo. Gojimo 
zavedanje, da je to edina pot, ki vodi k sožitju in prijetnemu skupnemu bivanju. 
 
Skozi celo leto je potekalo strokovno delo na vseh nivojih in sicer:  
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 individualno delo s posamezniki,  
 delo s skupino,  
 svetovanje, usmerjanje, vodenje in usposabljanje stanovalcev,  
 vzpodbujanje stanovalcev za čim bolj samostojno življenje,  
 vključevanje in povezovanje z okoljem,  
 sodelovanje s starši in svojci,  
 skrb za zdravje itd. 

 
Ob spremstvu, vodenju in pomoči delavk so stanovalci sami izvajali vsakodnevna hišna 
opravila (se učili čim večje samostojnosti pri kuhanju, pranju in likanju, čiščenju 
stanovanjskih prostorov…), skrbeli za urejenost zunanje okolice (pometanje tlakovanih 
površin, samostojno košenje trave, rezanje in skrb za živo mejo ter grmovnice…), 
delali na vrtu, skrbeli za balkonske rože, vlagali pridelke itd. Z leti so se stanovalci zelo 
okrepili in napredovali na vseh področjih življenja.  
 
Izvedli smo nekaj izletov, redno hodili na pohode, hodili na rekreacijo preko Sožitja, 
obiskovali kuharski tečaj, se udeležili seminarjev preko Sožitja in letovanja v okviru 
VDC-ja.  
 
Na vrtu pri hiši smo uspeli pridelati veliko zelenjave za lastne potrebe in tudi nekaj 
pridelkov shranili za ozimnico. Pri tem so bili vsi aktivni in pomagali po svojih močeh.  
Nabrali smo različna zelišča za čaje ter skuhali sok iz bezga. 
Tudi v tem letu smo dobro sodelovali z ljudmi iz okolja, za katere smo čistili orehe, 
rezali večje količine kostanja… V zahvalo smo dobili nekaj dobrot. 
 
Nekaj stanovalcev je redno obiskovalo knjižnico v mestu in samostojno skrbelo za 
vračanje knjig. Dva stanovalca imata redno ob ponedeljkih učitelja harmonike in tudi 
sicer pridno vadita. Pogosto nastopata, tako v VDC-ju kot tudi v delavnicah in v sami 
bivalni. Obiskovala sta tudi šmihelske gasilce ter z njimi vzpostavila sodelovanje. 
Ena stanovalka že celo leto obiskuje gospo na domu ter ji nudi svojo pomoč, ob čemer 
sta razvili prijeten odnos. 
 
Tako kot vsako leto smo se tudi letos odpravili na skupni izlet zaposlenih in vseh 
stanovalcev bivalne enote. To je sedaj že tradicionalni dan, ko se vsi skupaj družimo 
in še bolj povežemo v celoto.  Obiskali smo rehabilitacijski center v Zagrebu, kjer so 
nam predstavili svoje dejavnosti in predvsem del, kako imajo poskrbljeno za odrasle 
osebe z motnjo v razvoju. Poleg centra smo si ogledali še nekaj dislociranih 
stanovanj in manjših enot. 
 
Pozna se, da se stanovalci starajo, saj se kažejo starostne zdravstvene težave. Skrb za 
njihovo redno terapijo in posebnosti je prevzela ena med. sestra, ki ima temeljit 
pregled nad celotno zdravstveno situacijo stanovalcev. Celo leto smo dali večji 
poudarek na zdravem načinu življenja: spodbujanje gibanja (redni sprehodi, redna 
rekreacija, pohodi preko Sožitja in Društva mali princ...), zdrava prehrana, itd. 
 
Redno za vsakega stanovalca vodimo dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o 
standardih in normativih v socialnem varstvu. Dokumentacija obsega evalvacijo 
individualnega programa za institucionalno varstvo. Vsakdanje posebnosti in dogodke 
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redno beležimo v program Pro-bit. Zaposlene smo imele tudi redne delovne sestanke, 
kjer smo se seznanile z aktualnimi zadevami. Z mesecem septembrom smo vpeljali v 
hiši Notranji nadzor zdravstvene ustreznosti živil, ki je vnesel nekaj sprememb in 
beleženj (temperature hladilnikov in skrinj; datumsko označevanje artiklov za 
shranjevanje v skrinji…). 
 
Ob koncu leta je bilo zelo pestro dogajanje – obdarovanje Miklavža, zabava v 
delavnicah, novoletna zabava društva Sožitje, obisk in obdarovanje predstavnic RK 
Novo mesto in društva Mali princ itd. 
Ob zaključku leta smo 15.12.2016 izpeljali še srečanje za vse starše in skrbnike 
stanovalcev. Odziv je bil zelo dober, svojci pa zadovoljni z delom vseh zaposlenih in z 
dogajanjem v bivalni.   

 
 
 

II.3 BIVALNA ENOTA TREBNJE, Glavarjeva 5 
 
V bivalni enoti Trebnje živi 12 stanovalcev, 6 moških in 6 žensk, v starosti od 26 do 
53 let. 
Od ponedeljka do petka zagotavljamo 16 urno, sobote, nedelje, praznike in dela 
proste dni pa 24 urno institucionalno varstvo, ki zajema osnovno, socialno in 
zdravstveno oskrbo.  
V dopoldanskem času od ponedeljka do petka se uporabniki vključujejo v storitev 
dnevnega varstva v enoto Trebnje.  
 
Bivalna enota omogoča stanovalcem prijaznejšo obliko bivanja, ki se poskuša čim bolj 
približati bivanju v družini. Uporabniki bivajo v dveh dvoposteljnih in osmih 
enoposteljnih sobah. 
Med letom smo ustvarjali prijetno delovno in življenjsko okolje, v katerem so se 
uporabniki počutili sprejeto in domače.  
Središče dogajanja v bivalni je kuhinja z dnevnim prostorom, v kateri pripravljamo 
vse obroke. Velik poudarek namenjamo pripravi zdravih in raznovrstnih obrokov. V 
preteklem letu smo se povezali z lokalnimi pridelovalci, ki nam dobavljajo lokalno 
sezonsko sadje in mlečne izdelke, v skladu z zakonodajo s področja javnega 
naročanja. 
 
 Sledili smo temeljnim metodam strokovnega dela s poudarkom na 

samostojnosti in  individualnosti:  
- Uporabnike smo spodbujali k samostojnosti pri vseh opravilih, ki jih, s 

prilagoditvami in v svojstvenem časovnem okviru, še zmorejo, predvsem pa v 

skrbi za osebno higieno in urejenost, pridobivanju veščin gospodinjstva, 

urejanju sob in skupnih prostorov, skrbi za osebno in skupno perilo, 

načrtovanju aktivnega preživljanja prostega časa in rokovanju z denarjem. 

- Izvajali smo individualne pogovore z uporabniki, glede na njihove potrebe in 

želje, jim nudili oporo in razbremenilne pogovore. Z vsemi uporabniki smo 

opravili evalvacijo individualnega programa institucionalnega varstva. 
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- Uporabniki imajo možnost izbrati ključno osebo. Ključna oseba ima vlogo 

podpornika, zastopnika uporabnika – pomaga mu pri nakupu oblačil, obutve, 

priboljškov, urejanju sobe, prisluhne osebnim stiskam, težavam, skupaj 

načrtujeta rojstne dni in druge pomembne dogodke v njegovem življenju.  

- Uporabniki imajo možnost aktivnega sodelovanja pri načrtovanju življenja in 

dela v enoti (planiranje aktivnosti, oblikovanje jedilnikov itd.) tako na  rednih 

sestankih skupine kot individualno. 

- Kepili smo socialne veščine uporabnikov, spodbujali primerno komunikacijo in 

vodili uporabnike k strpnim medsebojnim odnosom.  

 
Pomembne osebe v življenju uporabnikov so njihovi svojci in zakoniti zastopniki, 
z njimi smo: 

- sodelovali individualno (ob obisku v enoti, obisku na domu, telefonsko in 

pisno),  

- seznanjali smo jih o vseh, za življenje uporabnikov, pomembnih zadevah.  

- uporabnikom smo pomagali pri vzdrževanju stikov s svojci in njim 

pomembnimi osebami. Največ pomoči in podpore so potrebovali uporabniki, ki 

se v domače okolje, zaradi najrazličnejših razlogov, ne vračajo več. 

V decembru smo za svojce pripravili novoletno srečanje. 
 
 Poleg osnovne in socialne oskrbe smo se udeleževali ali sami izvajali 

številne aktivnosti:  
 

- Aktivno smo se udeleževali programov Društva Sožitje Trebnje - jahanje, 

bowling, kopanje v Šmarjeških Toplicah, izlet v Luko Koper in Sečoveljske 

Soline, piknik, ogled animiranega filma Štorklja, koncert Adija Smolarja, 

novoletno srečanje z Dedkom Mrazom. 

- Sodelovali smo z Društvom Mali princ- finančno so podprli glasbene delavnice, 

ki sta jih izvajala Aleš Smolič in Žan Ograjšek, uporabnike je obiskal Dedek 

Mraza in jih obdaril. 

- Udeleževali smo se srečanj Vere in luči, z njimi odšli na festival lučkarskih 

pesmi v Šenčur, bili na zaključnem pikniku in miklavževali.  

- V okviru društva Sožitje Novo mesto so se uporabniki udeležili izleta v 

Slovenske Konjice in na Pohorje ter novoletnega srečanja z Dedkom Mrazom. 

Dve uporabnici sta se udeležili programa VŽU. 

- Posebno pozornost smo namenjali gibanju, sprehodom in krajšim pohodom v 

okolico, vožnja sobnega kolesa. 

- Najljubša prostočasna aktivnost uporabnikov so obiski trgovin, trgovskega 

centra in nakup malih priboljškov, ki jim polepšajo dan. 

- Krajši popoldanski izleti, obiski sorodnikov, znanih krajev, pokopališč. 

- Obiskovanje knjižnice, izposoja knjig, CD-jev. 

- Praznovanja so izredno pomembna - praznujemo rojstne dneve, cerkvene in 

državne praznike. Na praznovanja se skrbno pripravljamo, pripravimo dobrote, 

okrasimo hišo, itd. Ob Božiču smo k postavljanju jaslic povabili g. Koširja, ki 

nas je presenetil z obiskom dveh igralk in igro Pastirček in ovčka. Vsi 
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uporabniki praznujejo rojstni dan na način, ki si ga sami izberejo. En 

uporabnik je v letu 2016 praznoval 50 let.  

- Udeležili smo se dogodkov v kraju (sejem na Veseli gori, Cvičkarija v 

Trebnjem, prireditev ob prazniku občine Trebnje, parada mažoretk in pihalnih 

orkestrov, koncert Občinskega pihalnega orkestra). 

- Izvedli smo različne delavnice - ustvarjalne (izdelovanje brošk iz filca, 

adventnih venčkov), kuharske (peka ob praznovanjih, iz polnozrnatih živil). 

- Uporabniki so se družili s psičko Puppo. 

- V oktobru smo, na pobudo uporabnika, ki je praznoval 50. let, odšli na izlet v 

Novo mesto. Obiskali smo Dolenjski muzej, se sprehodili ob reki Krki in 

večerjali v gostišču Loka.  

- Udeležili smo se snemanja oddaje Slovenski pozdrav. 

- Tedensko smo zbirali star papir in ga mesečno vozili na Dinos v Novo mesto. 

Iz izkupička si poleti skupina privošči sladoled, kavico, kupimo kreme in 

zdravila za skupno uporabo (tea tree krema, hladilno mazilo, itd.), ki se jih ne 

da dobiti na recept.  

- Uporabnike smo spremljali na masažo in k frizerju. V skladu z dogovorom z 

uporabniki in njihovimi svojci, v enoto prihajata frizerka in maserka.  

 
V delo v enoto se je vključevalo 11 zaposlenih (strokovna delavka, medicinski sestri, 
varuhinje in strežnice), po mesečnem razporedu. Dvakrat tedensko (ob ponedeljkih 
in četrtkih) sta prisotni strokovna delavka, ki je hkrati vodja enote, in medicinska 
sestra, ki opravlja naloge s področja zdravstvene oskrbe.  
V želji, da smo zaposleni čim bolj usposobljeni v pripravi dietnih obrokov smo v 
novembru povabili vodjo prehrane DSO Trebnje Darinko Brzin, da nam je podala zelo 
koristne napotke na delo. 
18.11. smo bili zaposleni na strokovni ekskurziji v VDC Koper- bivalni enoti Mimoza v 
Izoli in v stanovanjski skupini v Postojni.  
 
Celoten kolektiv se je dnevno trudil svoje delo opraviti kvalitetno in strokovno z veliko 
mero srčnosti in empatije. Na delovnih sestankih smo si zadali skupne cilje in metode 
dela in jih nato tudi izvajali. Dnevno smo sodelovali z zaposlenimi iz enote dnevnega 
varstva.  
 
 

III. VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI 
POGOJI 

 
VODENJE  zajema: pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, oblikovanje, 
izvajanje in spremljanje individualnih programov, vzdrževanje stikov in sodelovanje s 
posameznikom oziroma njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in 
ustanovami ter organiziranje prostočasnih aktivnosti. 
VARSTVO  zajema: pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri vstajanju, 
oblačenju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri 
komunikaciji in orientaciji, organiziranje prevozov, ki niso zdravstveno indicirani ter 
programe, ki so namenjeni vključevanju v okolje in so v korist vsem uporabnikom. 
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ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI  je zaposlitev pri proizvodnih in drugih delih 
oziroma delovno okupacijo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov 
zmogljivostim posameznika, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, uvajanje v 
delo, zagotavljanje pogojev za varno delo, spremljanje delovnega procesa, nabavo 
sredstev in pripomočkov za izvajanje programov ter prodajo izdelkov. 
 

III.1  ENOTA I , Šmihel 
 
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju so postopki in opravila namenjeni ohranjanju 
pridobljenih znanj in delovnih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, 
razvijanju individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje. 
 
V dnevno varstvo, vodenje in zaposlitve pod posebnimi pogoji so v enoti I, poleg 
uporabnikov, vključenih v institucionalno varstvo, vključeni tudi uporabniki, ki živijo 
doma ali pri sorodnikih.  
 
V letu 2016 so potekali programi: 
 
- V mizarski delavnici  se je izvajala zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki je obsegala 
izdelavo lastnih izdelkov, integrirano zaposlitev v Centru biotehnike in turizma Grm 
v Novem mestu, storitveni program, kooprativno delo in programi vseživljenjskega 
učenja. 

 
- V skupini starostnikov je bil program organiziran tako, da je zagotavljal predvsem 
varstvo, vodenje, osebno nego in delno tudi zaposlitev pod posebnimi pogoji na 
kooperacijskih delih; 

 
- V varstveni skupini pa se je izvajalo predvsem varstvo in vodenje uporabnikov, s 
poudarkom na osebni negi. Nekaj posameznikov je opravljalo najenostavnejša 
kooperativna dela in posamezne faze na lastnih izdelkih. 

 
V navedene oblike storitev je bilo ob koncu leta 2016 vključenih 36 uporabnikov, od 
tega 15 žensk in 21 moških. 
 
Tabela št.: Število uporabnikov in delavcev v skupinah na dan 31. 12. 2016 
 
Oblike dnevnega varstva 
V Enoti I 

Št. 
uporabnikov 

Št. 
delavcev 

Varstvena skupina 12 2 

Skupina starostnikov 14 2,5  (+ 1 javna delavka)  

Mizarska delavnica 10 2 

SKUPAJ 36 8,5* 

 
* Od tega je ena delavka strokovna delavka za vse skupine in vodja enote. 
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Varstvena skupina je svoj program izvajala v pritličnih prostorih zavoda. 
Uporabniki vključeni v to skupino živijo v veliki večini doma in se v program dnevno 
vključujejo. Zaradi motenj v duševnem razvoju in drugih specifičnih težav, ki jih 
imajo uporabniki, vključitev v zaposlitev pod posebnimi pogoji za večino od njih ni 
izvedljiva. Nekaj posameznikov je sicer sodelovalo pri izdelavi enostavnih lastnih 
izdelkov (obeski za ključe – 220 kom), pri izdelavi priložnostnih voščilnic (narejenih je 
bilo 540 kom) in v posameznih fazah kooperacije, vsi ostali pa so bili vključeni v 
aktivnosti, ki so bile namenjene ohranjanju pridobljenih zanj in sposobnosti s 
področja skrbi za samega sebe, socializacije, komunikacije in fizične kondicije. Veliko 
je bilo tudi osebne nege. 
Poleg navedenega so uporabniki iz varstvene skupine še: praznovali rojstne dni, se 
udeležili internih zabav in prireditev, piknikov, sprehodov in se družili z uporabniki iz 
drugih skupin. V mesecu maju je skupina odšla na izlet na kmetijo »na Jasi« pri 
Dobovi. 
V skupini je bil celo leto prisoten tudi psiček za izvajanje terapije oz. za medsebojno 
druženje.  
Program sta izvajali varuhinji, v sodelovanju s skupinskim habilitatorjem. 
 
V skupino starostnikov so bili vključeni uporabniki, ki živijo v institucionalnem 
varstvu VDC. Pri njih je bilo zaradi starostnih oz. zdravstvenih težav in pojava 
demence, potrebno nuditi vedno več pomoči pri osebni negi, pri hoji, pri uporabi WC, 
pojavljala so se nihanja v razpoloženju, ki so zahtevala več motivacije, nekaj je bilo 
tudi vedenjskih težav. Zaradi tega so potrebovali njim prilagojeno dnevno obravnavo, 
ki je temeljila predvsem na: 

- druženju, pogovoru, prebiranju knjig in revij, poslušanju glasbe, ohranjanju 
znanja (barvanje, pisanje, računanje, risanje), igri (družabne in didaktične 
igre), sprehodih, gospodinjskih opravilih (pranje, likanje, kuhanje, 
pospravljanje, zalivanje rož...). 

- V skupini so tudi organizirano praznovali rojstne dneve in praznike, ki so jih 
obeležili s pripravo dobrot.   

- Vsi uporabniki so se udeležili izleta v Belo krajino. Tam so v Rosalnicah pri 
Mojci pekli belokranjsko pogačo in poskusili sladke dobrote. V šoli Brihtna 
glava na Radovici so se preizkusili v znanju in na kmetiji Bajuk v pokušini 
belokranjskih vin. 

- Redno so obiskovali tudi abonmajske gledališke predstave v KC Janeza Trdine 
in si v Planetu Tuš ogledali dve filmski predstavi. V sodelovanju s knjižnico 
Mirana Jarca, so potekale bralne urice. 

Skozi celo leto pa se je v skupini izvajala tudi zaposlitev pod posebnimi pogoji – 
opravljalo se je kooperativno delo za Senčila Medle in gospodinjska opravila 
(pomivanje posode, brisanje miz, likanje perila, pranje perila). 
Program so organizirali in izvedli: delovna inštruktorica, varuh in javna delavka, v 
sodelovanju s strokovno delavko.  
 
V mizarski delavnici, ki deluje v okviru enote I se je izvajal predvsem program 
zaposlitve pod posebnimi pogoji. V njej je na prilagojen način v povprečju delalo 9 
uporabnikov, ki sta jih vodila delovni inštruktor in varuhinja, strokovno delo pa je 
opravljal skupinski habilitator. Uporabniki so pod vodstvom zaposlenih naredili:  
- lesene podstavke za posodo    60 kom 
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- stojalo za začimbe   23 kom 
- terilnik orehov    37 kom 
- kopalniški set    100 kom 
- držalo za knjige   20 kom  (novi izdelek) 
- pladenj z nogicami   20 kom 
- lesen nož     20 kom   (novi izdelek) 
 
Skozi celo leto se je skupina uporabnikov vključevala tudi v »zeleni program«, ki se 
je dvakrat tedensko izvajal v sodelovanju s Centrom biotehnike in turizma Novo 
mesto na Sevnem. 
Uporabniki so se v zavodu dnevno vključevali tudi v zaposlitev na recepciji zavoda, 
sodelovali pri čiščenju skupnih prostorov, čistili avtomobile, pomagali pri čiščenju in 
urejanju jedilnice, sodelovali pri sortiranju in razvozu čistega perila in urejali okolico 
zavoda. V ta program je bilo v povprečju vključenih 7 uporabnikov. 
Skozi celo leto so uporabniki opravljali tudi kooperativno delo za Ambi Metalplast 
d.o.o. 
 
Namen zaposlitve pod posebnimi pogoji je predvsem razvijanje sposobnosti in 
spretnosti uporabnikov tako, da imajo občutek koristnosti in samopotrditve. Hkrati pa 
mora zaposlitev omogočati tudi razvoj individualnosti in vključevanje v skupine, ki so 
po spolu heterogene. 
Zaslužek ustvarjen od prodaje izdelkov in storitev  se je v skladu s  Pravilnikom o 
kriterijih in načinu nagrajevanja uporabnikov, vključenih v Varstveno delovni center 
Novo mesto, porabil za izplačilo nagrad in za skupne potrebe uporabnikov. 
Lastni izdelki so se prodajali v Krki d.d., v interni trgovini VDC, po spletu in v Butični 
tržnici.  
 
Poleg zaposlitve pod posebnimi pogoji pa so se v mizarski delavnici izvajali tudi 
programi namenjeni: 
- gibanju in športu (tedenski treningi kegljanja in organizacija ter izvedba turnirja, 
mesečni pohodi v sodelovanju s PD Krka, treningi nogometa, sodelovanje na igrah 
SOS in »vojaških igrah«) 

- kulturno, družabnem dogajanju (praznovanje rojstnih dni, pustovanje, kostanjev in 
poletni piknik, izlet v Belo krajino, obisk gledališkega abonmaja, sodelovanje z RIC v 
programu »Učimo se skupaj«, ogled dveh filmskih predstav v Planetu Tuš, 
martinovanje, obisk Ljubljane in hiše eksperimentov, obiskovanje potujoče knjižnice 
in pogovori o prebranih knjigah, družabne igrice in sodelovanje pri prodaji izdelkov) 

 
Uporabniki iz mizarske delavnice in posamezniki iz drugih skupin so se v letu 2016  
vključevali tudi v programe vseživljenjskega učenja in aktivnega preživljanja 
prostega časa.  
 
V enoti I, Šmihel, je  »pohodniška skupina« tudi v letu 2016 izvedla kar nekaj 
večurnih pohodov po bližnji in širši okolici Dolenjske. 
V januarju so obiskali Lisec nad Dobrničem, naslednji mesec pa iz Birčne vasi 

pripešačili nazaj v Šmihel. Sledila je Mlinarjeva pot, pa Machova, iz Mirne peči smo 

obiskali vinsko gorico Okroglico in iz Pahe odšli do Žalovič in Sv. Jurija. 
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V mesecu avgustu smo spoznavali visokogorje. Iz Vršiča smo se podali na Slemenovo 

Špico in uživali v prelepih razgledih po Julijskih Alpah. Izleta so se udeležili tudi 

uporabniki iz enote Bršljin in planinski vodniki iz PD Krka. Društvo je poskrbelo za 

prevoz in varno vodenje ter prijetno druženje. 

V jesenskih mesecih pa je skupina pešačila iz Uršnih sel na Verdun in naprej do 

Dolenjskih Toplic. Ko je dozorel kostanj, se je pohod na Tevče nad Škocjanom 

popestril še z nabiranjem le tega. 

Ob koncu leta so pohodniki obiskali še vzletišče Peter nad Stražo in obhodili Novo 

mesto – Šmihel, Grm, Gotna vas, Ragov log, Loka, Šmihel. 

Na vseh pohodih so za varno hojo in pravo smer skrbeli članici PD Krka - Marica 

Praznik in Fanika Vovk, ki sta s pohodniki iz VDC spletli dragoceno prijateljstvo. 

Tudi v minulem letu smo z veseljem ugotavljali, da so pohodi na katerih sodelujejo 

osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, tako za njih kot tudi za vse ostale 

sodelujoče, lepa in koristna izkušnja. Skupaj odkrivamo lepe kotičke narave, 

ohranjamo in krepimo fizične sposobnosti, razvijamo komunikacijo in orientacijo, 

predvsem pa tkemo medsebojno spoznavanje in sprejemanje različnosti v vseh 

življenjskih odtenkih. 

 
V sodelovanju z RIC  Novo mesto so se uporabniki, v okviru projekta »sodelujemo in 
se skupaj učimo«, udeležili različnih delavnic in se učili digitalnega fotografiranja in 
urejanja fotografij s pomočjo računalnika.  
 
Svoje ideje in predloge za boljše delo in počutje v delavnicah so uporabniki izražali na 
skupini za samozagovorništvo, ki se je sestajala v jedilnici zavoda. Izvoljeni 
predstavniki so sodelovali na kolegiju uporabnikov zavoda.  
 
Tudi sodelovanje z okoljem  e v letu 2016 uspešno potekalo. V okviru »tedna 
dobrodelnosti«  Krke tovarne zdravil, so uporabniki skupaj s »krkaškimi prostovoljci«, 
kuhali v odprti kuhinji in si ogledovali vesolje v planetariju. 
Dan dobrodelnosti zavarovalnice Tilija pa je pripomogel k lepši urejenosti okolice 
zavoda, katero so skupaj počistili in uredili uporabniki in prostovoljci iz zavarovalnice. 
 
Za kulturno povezovanje so poskrbeli učenci iz OŠ Šmihel, ki so ob koncu leta 
pokazali, kaj so se v šoli naučili in učenci iz OŠ Vavta vas, ki so s svojo igrico 
popestrili praznične decembrske dni.  
 
V okviru sodelovanja s starši in zakonitimi zastopniki  smo ob koncu leta 
organizirali sestanek, strokovna delavka in vsi zaposleni, pa so bili skozi celo leto 
staršem na voljo za individualna srečanja. Starši so na sestanku pohvalili delo vseh 
zaposlenih. 
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III.2.   ENOTA II , Bršljin 
 
 število vključenih uporabnikov 

V program varstva, vodenja in zaposlitve v enoti II, na Foersterjevi ulici 10 v Bršljinu, 
je bilo ob začetku leta 2016 vključenih 65 uporabnikov, leto pa smo zaključili s 66 
vključenimi uporabniki. Od tega je 57 uporabnikov prihajalo v delavnice 
vsakodnevno, en uporabnik se je vključeval v program 2 krat tedensko, en uporabnik 
3 x tedensko, 7 uporabnikov pa se enkrat tedensko vključuje v klubski program.  
Program varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji je potekal 8 ur dnevno, 
5 dni v tednu in je bil organiziran skozi vse leto, razen v času prvomajskega, 
poletnega in zimskega kolektivnega dopusta. V tem času smo za vse nujne potrebe v 
naši enoti organizirali dežurno varstvo. 
Program se je izvajal na način in v obsegu kot ga predvidevajo normativi in standardi 
za izvajanje socialno varstvenih storitev. 
 
 
 dnevni urnik storitev 

 
                       ELEMENTI STORITVE IZVAJALCI 
 
6.30 - 7.00 vstajanje, pomoč pri  2 varuhinji   
                          jutranji negi, oblačenje,   
                          urejanje postelj 
7.15 – 7.25          pomoč pri zajtrku v enoti 
                          Šmihel                                              2 varuhinji 
7.30 – 7.45          spremstvo in                                     2 delavca po razporedu 
                          vožnja s kombijem iz       
                          Šmihela v Bršljin  
7.45 – 8.00          prihod vseh uporabnikov                    varuhi 
                          v delavnico in                                    strok. delavci, 
 pričetek dela v delavnicah delov. inštruktorji  
9:45 do 10:15 odmor 1. skupina (topla in hladna kuharica 
     malica, kava) dežurni delavec 
10:15 do 10:45 odmor 2. skupina (topla in hladna kuharica 
     malica, kava) dežurni delavec 
                                     
10.45 – 13.00 nadaljevanje z delom v  strok. delavci, 
                          delavnicah delov. inštruktorji 
                                                                                 varuhi 
13.00 -13.30 kosilo za uporabnike  
                          institucionalnega varstva,  kuharica 
                          in ureditev jedilnice varuhinja 
                          (dežurni uporabniki),  
13.15 – 13.30       rekreativni odmor 
                          za vse uporabnike                             dežurni delavec 
13.30 – 13:40     delo v delavnicah                              strokovni delavci,  
  delov. inštruktorji 
                                                                                  varuhinje 
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13:40 – 13:50 zaključek dela in urejanje  
 delavnic  ter priprava za odhod           vsi delavci 
13:50 – odhod  1. skupine v Šmihel 
14:10  – odhod  2.skupine v Šmihel  
 
 
 program zaposlitve pod posebnimi pogoji 

 
Uporabniki so bili vključeni v 5 delavnic: 
 

- v tiskarsko delavnico – 12 uporabnikov 
- v delavnico za kooperacijo »Pikapolonice« - 13 uporabnikov 
- v delavnico Svila – 12 uporabnikov  
- v šiviljsko delavnico – 10 uporabnikov 
- v delavnico za kooperacijo »Lučke« - 12 uporabnikov 

 

 kooperantsko delo za naslednja podjetja: 
 

- Adria – Mobil, Novo mesto 
- Roletarstvo Medle, Novo mesto  
- A.B.K. Prevozi d.o.o., Otočec 
- Plast – kart Toni, s.p. Ljubljana 
- Robikum 
- Total d.o.o. 
- Kovinoplast Laharnar 

 

 lastni program 
Lastni program je bil zasnovan tako, da smo pri ustvarjanju novih izdelkov upoštevali  
potrebe trga, psihofizične sposobnosti uporabnikov in naše proizvodne zmogljivosti. 
Prednost smo dajali tistim izdelkom, ki so se izdelovali v večjih količinah. Izdelovali 
smo: 

- Šivane tekstilne izdelke 
- Voščilnice 
- Svilene slike 
- Okrašene sveče 
- Naravna mila 
- Embalažo 
- Tisk na razne materiale 

 
Količine izdelkov smo prilagajali povpraševanju na trgu.  
Vse izdelke smo opremili s primerno embalažo in potrebnimi deklaracijami. 
 

 prodaja izdelkov 
V letošnjem letu nam je uspelo skleniti sodelovanje z Mladinsko knjigo Slovenije. V 
svojem katalogu so objavili tudi naše izdelke, tako, da smo v prednovoletnem času 
prejeli veliko njihovih naročil. Tudi Tovarna zdravil Krka nam je ponovno omogočila  
prodajo naših izdelkov v njihovih prostorih - prvič v času pred velikonočnimi prazniki, 
drugič pa v mesecu decembru.  
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Konsignacijska prodaja  je potekala  v trgovinah: 

 Škofijska knjigarna Novo mesto 
 Butična tržnica Novo mesto 
 Mestna hiša Brežice 
 Slomškova knjigarna Celje 
 Rožmarin Novo mesto 
 VDC Zagorje 

 Mladinska knjiga Novo mesto 
 IRIS d.o.o, invalidsko podjetje Novo mesto 

 
Poleg omenjenih poti prodaje, smo realizirali tudi nekaj večjih naročil za druge 
naročnike – za Specialno olimpiado Slovenije smo izdelali 191 predpasnikov – 
poslovnih daril, za društvo Mali Princ smo sešili 50 rutk, za tovarno zdravil Krka 1701 
kos označevalca za knjige, za OŠ Škofljica smo izdelali 153 dekorativnih  kokoši, za 
Zavarovalnico Sava 600 kosov novoletnih voščilnic, za Studio Moderna 400 kosov 
rojstnodnevnih voščilnic  in za firmo Planen iz Škofje loke 250 novoletnih voščilnic. 

 
Izdelke smo skozi vse leto prodajali tudi v naši trgovini v Šmihelu in v naši enoti v 
Bršljinu. 
 
 dodatna dela 
 Delo na kmetijski šoli – 1x tedensko 
 Zbiranje starega papirja – 1x tedensko 
 Hišna dela (likanje, dežurstvo, obešanje in zlaganje perila, čiščenje, pranje 

avtomobilov) – vsakodnevno, po potrebi. 
 
 
 programi s področja kulture, športa in vseživljenjskega učenja  

 
 redne dejavnosti 

 

AKTIVNOSTI 
 

IZVAJALEC KOORDINATOR 

Plesne vaje 
 

Plesna šola Urška 
Vsak drugi torek ob 11:00 
 

Mojca Zver  

Nogomet  Nataša Turk, Andreja Lešnjak, 
Aleksander Postolov – petek ob 
9:00 

 

Sodelovanje s knjižnico 
 

Knjižničarke oddelka za mladino 
NM 

Marica Kacin 

Obiskovanje gledaliških 
predstav 

KC Janeza Trdine Marica Kacin, 
Boštjan Mohar 
 

Kegljanje Andreja Lešnjak, Aleksander 
Postolov – četrtek ob 11:30 

 

Pohodniška skupina Melita Jarc, Mohar Boštjan s 
pomočjo PD Krka 

 



26 
 

(1 x mesečno) 

Kuhanje in peka peciva Marica Kacin, Melita Jarc, 
Ivanka Kuhelj, Darja Novak 

 

Vodena skrb za samega 
sebe 

Marica Kacin, Andreja Lešnjak, 
Darja Novak 

 

Gripovi aktivni tedni 
mladih 

Melita Jarc in mentorji Gripovih 
tednov 

 

Vodena telovadba Prostovoljka Mojca Ribič  

Obiskovanje Fitnesa Andreja Klobučar, Mohar 
Boštjan, Mojca Ribič, 
Aleksander Postolov 

Ponedeljek od 8:00 
– 10:00 

 
 

 občasne dejavnosti 
 

- sodelovanje z VVO-ji in šolami 
- igranje golfa ob Krkinem dnevu prostovoljstva 
- Izvedba vojaških iger v Vojašnici Novo mesto 
- Ogled gasilske postaje Šmihel 
- udeležba na tekmovanjih Specialne Olimpiade Slovenije 
- Udeležba na tekmovanjih nogometne lige 
- izvedba mednarodnega projekta  V jati z drugačnimi 
- poletni piknik in srečanje s starši na Padežu 
- obiski muzejev in galerij 
- sprehodi v mesto in naravo 
- bralne aktivnosti in vaje pisanja 
- praznovanja  praznikov,  športnih dosežkov in rojstnih dni 
- plavanje 

 
 

 mesečni plan dodatnih dejavnosti 
 

Mesec Naziv aktivnosti 

Januar  22.1. Pohod po okolici Novega mesta 
 26.1. Obisk društva Bolje sutra iz Koprivnice 
 29.1. Ustanovni sestanek naše pohodniške sekcije s 

Planinskim društvom Krka 

Februar  4.2. Obisk OŠ Bršljin  in skupno praznovanje kulturnega 
praznika 

  9.2. Pustna zabava  
 Peka srčkov za Valentinovo   
 10. – 11.2. Smučanje v Črni na Koroškem (SOS) 

 16.2. Valentinova zabava s srčkovim plesom 
 Tekma nogometne lige 

Marec  Udeležba na mednarodnem srečanju oseb z motnjo in brez 
motnje v Koprivnici 8.- 9.3. 

 11.3. – Planinski pohod 
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 Velikonočna prodaja izdelkov v Krki med 15.3. in 25.3. 
 17.3. – ogled kvalifikacij v smučarskih poletih v Planici 
 Priprava velikonočnih dobrot in skupno praznovanje 24.3. 

 Tekma nogometne lige 

April  Dan prostovoljstva Krka 6.4. – Igranje golfa na golf igrišču 
 6.4. Igre MATP 
 8.4. Planinski pohod 

 12.4. – 14.4. – srečanje Inclusia v Avstriji 
 Tekma nogometne lige 

Maj  18.5. – 19.5. Udeležba na likovni koloniji v Črni na Koroškem 
 20.5. – udeležba na državnih igrah Specialne olimpiade 

Slovenije 

 26.5. ogled kino predstave Julija in Alfa Romeo 
 27.5. – Planinski pohod na Gorjance 

 Tekma nogometne lige 

Junij  1.6. – Vojaške igre v vojašnici Novo mesto 
 Udeležba na internem kegljaškem turnirju 
 10.6. – Planinski pohod 
 17.6. - Dan odprtih vrat 

 27.6. – 1.7. - Letovanje na morju v Baški na otoku Krku 
 Tekma nogometne lige 

Julij  Udeležba na Gripovih aktivnih tednih mladih 
o 12.7. rafting po Krki 
o 13.7. in 20.7. ogled gasilske postaje v Novem mestu 
o 14.7. vožnja z vlakcem iz Šmarjete v Klevevž 
o 15.7. ribolov v ribogojnici Stari Grad 

 22.7. – planinski pohod 
 29.7. - Zaključni piknik ob poletni prekinitvi dela 

Avgust  Kolektivni dopust 
 3.8. kopanje v Kolpi 
 24.8. – planinski pohod na Slemenovo Špico 

September  8.9. ogled oglarjenja na Gorjancih 
 14.9. Tekma nogometne lige na Ptuju 
 20.9. Jesenski izlet delavnic (Nordijski center v Planici, 

Planinski muzej v Dovjem, Slap Peričnik, Vrata,) 

 21.9. – Planinski pohod 
  

Oktober  Obisk Gasilske poklicne brigade Novo mesto -Šmihel  ob 
dnevu požarne varnosti 

 14.10. planinski pohod 
 19.- 20.10. Izvedba mednarodnega projekta V JATI Z 

DRUGAČNIMI 

 26. 10. Tekma nogometne lige v Mariboru 

November  11.11. – Planinski pohod 
 Tekma nogometne lige 
 30.11. ogled Kino predstave 
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December  Prednovoletna prodaja izdelkov v Krki od 7.12. – 9.12. 
 15.12. Božično – novoletna zabava za uporabnike 
 16.12.Srečanje s starši 

 
 
 
 strokovna obravnava uporabnikov 

 
V letu 2016 smo skupaj z uporabniki ponovno izdelali evalvacije individualnih 
programov in jih predstavili tudi njihovim zakonitim zastopnikom. 
Tudi letos smo skušali čim bolj celostno obravnavati in spremljati naše uporabnike. 
Pozornost smo še posebej namenjali  reševanju njihovih vsakodnevnih stisk in težav 
v medsebojnih odnosih. Sprotno problematiko smo obravnavali na timskih sestankih. 
Delavci smo se na jutranjih predajah službe redno posvečali sprotni problematiki 
uporabnikov, se dogovarjali o strategijah reševanja problemov in se seznanjali z 
evalvacijami individualnih programov.  
 
 

III.3. ENOTA TREBNJE 
 
Od januarja 2016 je obiskovalo enoto Trebnje 34 uporabnikov. Razdeljeni so v dve 
skupini: ena skupina na Glavarjevi, kamor hodi na delo 10 uporabnikov, ena skupina 
je na Starem trgu, kjer je vključenih 17 uporabnikov. Po potrebi oz. željah 
uporabnikov jih zamenjamo iz Glavarjeve na Stari trg, kar se je pokazalo kot dobro, 
da niso vsi uporabniki, ki živijo v BE ves dan skupaj. Uporabniki prihajajo z 
organiziranim prevozom, dva prihajata peš, enega pripelje v eno smer starš, enega 
pokrivamo z vožnjo sami (kombi). 
 
V enoti Trebnje imamo tudi tako imenovan klub Trebelno, ki poteka 1x tedensko. 
Vključenih je 7 uporabnikov. V delavnice prihajajo z organiziranim prevozom. 
 
Dnevno varstvo poteka 8 ur dnevno, 5 dni v tednu in je organizirano skozi celo leto. 
Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji smo organizirali tako, da smo 
uporabnikom omogočili ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih 
spretnosti, da so pridobivali nove socialne in delovne navade, uresničevali lastne 
ideje in ustvarjalnosti. Potrebno jih je bilo vzpodbujati s takimi aktivnostmi, ki so jim 
v zadovoljstvo. Nekateri so nagnjeni k nedejavnosti, zato smo skušali izbrati take, ki 
so jim vzbudile pozornost. 
 
V enoti se vsi trudimo, da bi bili odnosi med delavci in uporabniki čim bolj pristni in 
topli, da bi bilo naše življenje raznoliko, vsebinsko bogato in prijetno. 
 
 dela in naloge, ki so jih opravljali uporabniki: 

- Kidanje snega, igre na snegu (kepanje) 
- Vsaka dva meseca je organizirana pedikura 
- Plesne vaje 
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- Ogled abonmajskih predstav v kulturnem domu Janeza Trdine, v Novem 
mestu 

- Telovadba (v jeseni smo pričeli s telovadbo v Top Gym) 
- Ogled kurentovanja, pustovanje s prostovoljcem  
- Valentinovo praznovanje (tombola) 
- Pevski zbor ima redno vaje. Udeležili so se revije: Zapojmo, zaigrajmo, 

zaplešimo 
- Udeležili so se RIC – ovih delavnic v NM 
- Sodelovali smo z vrtcem Mavrica in podružnično OŠ Dol.  Nemška vas 
- Obiskali so nas prostovoljci iz zavarovalnice Tilia 
- Organizirali smo pohode (Zaplaz, Vrh Trebnje, Hmeljnik, Trška gora, po 

Slakovi poti in krajši sprehodi) 
- Nastop in udeležba z nastopom na dnevu odprtih vrat v VDC NM oz. ob 

otvoritvi teras 
- Udeležili smo se športnih iger 
- 2x smo šli v kino 
- Udeležili smo se vojaških iger 
- Šli smo na kegljanje 
- Izkoristili bon dedka Mraza in odšli na pico 
- V poletnih mesecih smo šli 3x na izlet (Obolnar, kmetija Tomažin, v 

Galaksijo) 
- Odšli na ekskurzijo na Gorjance na kuhanje oglja 
- Obiskali so nas delavci iz VDC Tončke Hočevar 
- Sodelovali smo v projektu: V jati z drugačnimi 
- Šli na predavanje in pokušino mlečnih izdelkov 
- Na željo uporabnice smo šli na obisk v Šmihel 
- Obiskal nas je Miklavž 
- V parku, pri občini Trebnje, smo na povabilo JSKD, okrasili »smreko« 
- Redno obiskujemo knjižnico 
- Opravljamo nakupe in osebne nakupe 
- Gremo na krajše in daljše sprehode 
- Sodelujemo pri spremstvu uporabnikov v laboratorij 
- Poskrbimo za zajtrk in malico 
- Z uporabniki smo imeli zaključek leta 
- V okviru lastnega programa smo izdelovali novoletne čestitke, pletli 

nogavice, šivamo na juto (pozneje nastane torba), izdelujemo izdelke po 
naročilu (Sožitje, knjižnica, folklorno društvo Nasmeh, Gladiatorji – Rimljani 
in Kelti v Trebnjem) 

- V okviru hišnih opravil likamo, sortiramo perilo, kosimo, skrbimo za kombi 
- V okviru kooperativnih del delamo za TEM Čatež: sestavljamo in pakiramo 

električne sponke) 
- Praznujemo rojstne dneve, kjer aktivno sodeluje pevski zbor, saj ima vsak 

svojo pesem 
- Ob praznikih naredimo priložnostno darilo 
- Ob menjavi letnih časov oz. ob pomembnih praznikih tematsko okrasimo 

prostor 
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- Redno potekajo sestanki z uporabniki, kjer imajo možnosti zbire za 
vključevanje v različne aktivnosti in dejavnosti. Med uporabniki je eden 
predstavnik, ki se udeleži kolegija uporabnikov. 

- Barvanje, risanje, pisanje, računanje, reševanje križank 
- Različne namizne igre 
- Poslušanje glasbe in gledanje TV 
- Vključevanje v društvo slikarjev Trebnje 
- Skrbimo za ustrezen način prehranjevanja (diete, pasirana hrana, celiakija) 
- Pomoč pri osebni negi 
- Prebiranje lokalnega časopisja in pregled reklam 
- Vsakodnevno opravljamo prevoz uporabnika na Trebelno, občasno 

odpeljemo uporabnike domov 
- Skrbimo za samega sebe: dosledno umivanje rok. Skrbimo za urejenost 

oblačil in za garderobne omarice 
- Organiziramo kuharske delavnice, kjer si za malico kaj skuhamo oz. 

spečemo  
- Med kolektivnimi dopusti opravljamo dežurstvo 
- Skrbimo za varnost, red, ustrezno čustveno klimo in dobro počutje 

uporabnikov v delavnici 
 

Uporabnike spodbujamo k napredovanju in samostojnosti, jih usmerjamo v aktivno 
zadovoljevanje lastnih potreb, skrbimo za zdravje, higieno. Nekateri zaradi starosti 
potrebujejo več pomoči pri osebni negi. 
 
Zaslužek od prodaje izdelkov in storitev se v skladu s Pravilnikom o kriterijih in načinu 
nagrajevanja uporabnikov, porabi za plačilo nagrad in skupne potrebe uporabnikov. 
 
Opažamo, da imajo uporabniki z leti več zdravstvenih težav, sposobnosti jim upadajo, 
zato je potrebno veliko prilagajanja. Skozi različne dejavnosti spodbujamo k 
ohranjevanju in razvijanju motoričnih in kognitivnih sposobnosti. 
 
V okviru sodelovanja s starši smo ob koncu leta organizirali sestanek, strokovna 
delavka in vsi zaposleni pa so bili skozi celo leto svojcem na voljo za individualna 
srečanja. 
 
 
  

III. SOCIALNA OBRAVNAVA UPORABNIKOV 
 
Delo socialne delavke je nuditi pomoč uporabnikom, ki se v vsakdanjem življenju 
soočajo z najrazličnejšimi socialnimi problemi, težavami ter stiskami in jim pomagati 
pri  iskanju rešitev iz stiske.  
Pri odpravljanju stisk in težav uporabnikov so namenjene naslednje storitve: 
 

 prva socialna pomoč kot pomoč pri prepoznavanju socialne problematike in 

iskanju možnih rešitev 

 osebna pomoč kot svetovalna pomoč posamezniku in 



31 
 

 pomoč družini in pomoč na domu, kjer socialna delavka koordinira različne 

vrste pomoči, ki jih uporabniki (ki živijo doma in v zavod prihajajo v dnevno 

varstvo) in njihovi svojci, v primeru starosti, invalidnosti ali bolezni potrebujejo 

na svojem domu v zameno za institucionalno varstvo. 

Delo vključuje poznavanje in uporabo zakonodaje, predvsem s področja socialnega 
varstva in družinskih razmerij. Delo socialne delavke z uporabniki usmerja tudi 
poklicni kodeks socialnega dela in kodeks etičnih načel socialnega varstva. 
Delo socialne delavke je vezano na pripravo uporabnika pri vključitvi v storitev 
institucionalnega varstva ali storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji, pri čemer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku upoštevajo maksimalne 
življenjske možnosti in spremljanje uporabnika pri nadaljnji vključitvi v delo in 
življenje. 
Kakovost življenja uporabnika v institucionalnem varstvu je odvisna od ravnotežja 
med dobro oskrbo in zagotavljanjem dobrih pogojev za kakovostno življenje in 
medčloveško sožitje. Stanovalec v zavodu mora biti tisti, ki se mu v skladu z 
možnostmi čimbolj prilagajamo vsi zaposleni v zavodu. Zaposleni skušamo storitve 
približati potrebam uporabnikov in njihovim svojcem.  
Pri svojem delu socialna delavka uporabnikom svetuje, jih vodi, zastopa, skrbi za 
njihovo socialno oskrbo ter jih ob tem obravnava tako individualno kot skupinsko. 
Novi uporabnik zavoda se najprej sreča s socialno delavko, ki mu pomaga pri ureditvi 
vse potrebne dokumentacije in ostalih zadev pomembnih za vključitev. 
 
 Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom: 
 delo s prejetimi vlogami, 
 svetovalni razgovor s prosilcem in svojci, 
 urejanje prosilčeve dokumentacije, 
 pomoč posamezniku in družini, 
 možnost uveljavljanja različnih oblik pomoči pred sprejemom. 

 
 Delo socialne delavke ob sprejemu novega uporabnika in pri 

nadaljnjem delu z njim: 
 priprava potrebne dokumentacije za sprejem bodočega uporabnika, 
 delo z novo sprejetim uporabnikom in njegovimi svojci, 
 seznanitev s strokovnimi delavci in ostalim osebjem, 
 namestitev uporabnika v sobo oz. vključitev v skupino, predstavitev ostalim 

uporabnikom ter seznanitev z življenjem v zavodu, 
 seznanitev novega uporabnika s hišnim redom, 
 sklenitev dogovora o zagotavljanju storitve institucionalnega varstva oz. 

varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 
 urejanje osebnih zadev za uporabnika (osebne izkaznice, denarne zadeve, 

prijava začasnega ali stalnega bivališča, urejanje skrbništva), 
 strokovno sodelovanje v timu, v okviru reševanja socialnovarstvene in 

zdravstvene problematike, 
 povezovanje z drugimi strokovnimi službami v zavodu in izven. 
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 osnovni statistični podatki  
Na dan 31.12.2016 je skupno število vseh uporabnikov, vključenih v Varstveno 
delovni center Novo mesto, 165  (89 moških in 76 žensk).  
 
Varstveno delovni center Novo mesto izvaja dve storitvi: 

 vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, kamor je bilo 

vključenih 137 uporabnikov (od tega je 56 uporabnikov vključenih tudi v 

storitev institucionalnega varstva, 81 uporabnikov pa dnevno prihaja v VDC) 

ter,  

 institucionalno varstvo, kamor je bilo vključenih 84 uporabnikov (od tega 

je 28 uporabnikov vključenih v 24 urno institucionalno varstvo in se ne 

vključujejo v storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji). 

Povprečna starost je bila 44 let. 
 
 

I. VODENJE,  VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI 
POGOJI 

 
Imenovano storitev smo izvajali v treh organizacijskih enotah, kamor je bilo v letu 
2016 vključenih 137 uporabnikov: 

1. enota  NM I (Šmihel) = 36 uporabnikov  

2. enota NM II (Bršljin) =  67 uporabnikov  

3. enota Trebnje =           34 uporabnikov  

 

Grafikon št 1: Prikaz števila uporabnikov VDC po organizacijskih enotah, na dan 
31.12.2016 
 

 
 
Glede na bivalno okolje, večje število uporabnikov dnevno prihaja v VDC in živijo 
doma, v domačem okolju. 
 
 

36 

67 

34 

število uporabnikov po organizacijskih enotah 

enota NM I enota NM II enota Trebnje 
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Tabela št.1.: Število uporabnikov VDC po bivalnem okolju na dan 31.12.2016 

Bivalno okolje enota NM I enota NM II Enota Trebnje skupaj 

Domače okolje 15 44 22 81 

Institucionalno varstvo 21 23 12 56 

Vsi 36 67 34 137 

 
Večina uporabnikov storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 
koristi v polnem obsegu, nekaj pa jih je vključenih v storitev v trajanju  krajšem od 5 
ur dnevno oz. 1x tedensko. 
 
 
 

II. INSTITUCIONALNO VARSTVO 
 

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, ki uporabnikom nadomešča, 
dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. 
Storitev se izvaja 24 ur dnevno, vse dni v letu. V primeru, da se uporabniki 
vključujejo v drugo socialno varstveno storitev (vodenje, varstvo in zaposlitev pod 
posebnimi pogoji), se storitev izvaja med delavniki 16 ur, ostali čas pa 24 ur. 
Storitev obsega: 

 osnovno oskrbo, ki zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo 

in prevoz; 

 socialno oskrbo, ki vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, 

vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja; 

 zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva, ki zajema tudi 

zdravstveno nego, odvisno od zdravstvenega stanja in potreb po zdravstveni 

negi uporabnikov, ter izvajanje medicinsko - tehničnih posegov in postopkov 

glede na opredelitve pristojnega zdravnika. 

V storitev institucionalnega varstva je bilo na dan 31.12.2016 vključenih 84 
uporabnikov: 
1. Glavna enota Šmihel = 60 uporabnikov 
 1.1. institucionalno varstvo odraslih v zavodu 16 ur = 32 uporabnikov  
 1.2. institucionalno varstvo odraslih v zavodu 24 ur = 28 uporabnikov  
 
2. Bivalna enota Cesarjeva (institucionalno varstvo 16 ur) = 12 uporabnikov 
 
3. Bivalna enota Trebnje (institucionalno varstvo 16 ur) = 12 uporabnikov 
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Grafikon št. 2: Prikaz števila uporabnikov, glede na bivalno okolje v zavodu in obseg 
storitve institucionalnega varstva, na dan 31.12.2016 
 

 
 
 
 
 
 

Grafikon št. 3: prikaz števila uporabnikov institucionalnega varstva glede na motnjo v 
duševnem razvoju, na dan 31.12.2016 
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Grafikon št. 4: prikaz števila uporabnikov 24 urnega institucionalnega varstva glede 
na motnjo v duševnem razvoju, na dan 31.12.2016 
 

 
 

 sprejemni postopek  
O sprejemu uporabnika v zavod odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust, v 
skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva 
in pri tem upošteva vrstni red po prispetju prošenj oz. dolžino čakalne dobe, 
zdravstveno stanje, socialne razmere in bližino bivališča uporabnika. 
 
V letu 2016 je bilo sprejetih 9 uporabnikov: 

- 1 sprejem v 24 urno institucionalno varstvo, 

- 3 sprejemi v 16 urno institucionalno varstvo, 

- 3 sprejemi v dnevno varstvo (storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji), 

- 2 začasna sprejema v institucionalno varstvo. 

V letu 2016 je prišlo do dveh prekinitev   pri izvajanju storitev: 
- 1 izpis v dnevnem varstvu (storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji), 

- 1 prekinitev zaradi smrti uporabnika v 16 urnem institucionalnem 

varstvu. 

 

 individualne obravnave uporabnikov  
Osnova za obravnavo uporabnikov so individualni programi in evalvacije. Individualni 
program izdela strokovna delavka, v sodelovanju z zaposlenimi, uporabnikom in 
uporabnikovimi svojci (starši), v mesecu dni po sprejemu uporabnika v VDC Novo 
mesto. Evalvacije prav tako pripravijo strokovne delavke, v sodelovanju z zaposlenimi 
(varuhi, delovnimi inštruktorji) in z aktivnim sodelovanjem uporabnika.  
Individualni načrt v našem zavodu pomeni, da skupaj z vsakim uporabnikom posebej 
analiziramo dejansko situacijo, načrtujemo, izvajamo in uresničujemo, kar si 
uporabnik sam ali ob pomoči mentorja oziroma ključne osebe želi.  

2 

8 

5 

13 

število uporabnikov 24 urnega inst. varstva glede na 
motnjo  

zmerna motnja v 
duševnem razvoju 

težja motnja v duševnem 
razvoju 

težka motnja v duševnem 
razvoju 

osebe z več motnjami  
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Imamo 4 različne načine individualnega načrtovanja: 
 
•        Individualni načrt za uporabnike dnevnega varstva, 
•        Individualni načrt, ki vsebuje analizo jakosti osnovnih potreb posameznika (po 

Glasserju) in je namenjen za uporabnike, ki se vključujejo v 24 urno 
institucionalno storitev, 

•        Individualni načrt za uporabnike 16 – urnega institucionalnega varstva, 
•        individualiziran načrt obravnave osebe s hudimi vedenjskimi težavami, ki 

vsebuje načrt za zmanjševanje vedenjskih motenj. 
 
 sodelovanje uporabnikov, vpliv pri izvajanju storitve 

Uporabniki imajo možnost sodelovanja pri izvajanju storitve na različne načine. V 
našem zavodu deluje: kolegij uporabnikov, sestanki uporabnikov po delavnicah, 
samozagovorniške skupine, individualni razgovori, spletna stran, pisna obvestila o 
izvajanju aktivnosti, sodelovanje uporabnikov na timih, individualnem načrtovanju, 
spremljanju in evalviranju ciljev, skrinjica predlogov, pripomb in pritožb, sestanki 
uporabnikov in svojcev.  
 
 sodelovanje s starši, sorodniki in zakonitimi zastopniki uporabnikov 

Ena izmed naših temeljnih strateških usmeritev so vsekakor dobri odnosi s svojci 
uporabnikov. Temelj dobrega sodelovanja, medsebojnega poznavanja in zaupanja 
so prav gotovo pogosti stiki zaposlenih s starši in svojci uporabnikov. Zavedamo se, 
da drug brez drugega težko opravljamo kakovostno storitev za naše uporabnike.  
 
Oblike dela s svojci: 

 S strokovnim znanjem, svetovanjem in neposrednim 

delom dodajamo svojcem moč, da lažje premagujejo vsakdanje stiske in 

težave. 

 Svojce obveščamo o tekočih zadevah po telefonu, s pisnimi obvestili, po 

elektronski pošti, na internetni strani. 

 Vsi imajo možnost individualnih razgovorov pri socialni delavki ali 

strokovni delavki. 

 Svojce vključujemo in jih seznanjamo z individualnim programom, 

načrti in evalvacijami uporabnika. 

 Svojcem nudimo predavanja strokovnjakov, ljudi z izkušnjami. 

 Svojci imajo možnost dajanja mnenj, predlogov, pritožb ali pohval preko 

skrinjice, v osebnih individualnih pogovorih, na roditeljskih sestankih, preko 

vprašalnikov o zadovoljstvu.  

 skupna srečanja (dva sestanka v prostorih zavoda, udeležba na dnevu 

odprtih vrat, tradicionalni piknik ob zaključku delavnic). 

 Obiski na domu. 
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 Pomoč pri svetovanju in izpolnjevanju različnih obrazcev (CSD, ZPIZ, priprava 

skrbniških poročil…).  

Uporabnikom zelo veliko pomeni, da vzdržujejo stik z družino. Z vsakim uporabnikom 
in njegovimi svojci se že ob sprejemu dogovorimo, kako bodo stiki potekali. Večina 
uporabnikov ima s starši oz. s sorodniki redne stike. Nekateri odhajajo domov vsak 
vikend, drugi nekajkrat mesečno ali le za praznike. Svojci jih obiskujejo, vzamejo za 
nekaj ur iz zavoda, se dopisujejo ali pokličejo po telefonu.  
Vloga socialne delavke je povezovati in plesti niti med institucijo (zaposlenimi, 
ostalimi uporabniki) in samim uporabnikom ter njegovo družino. Trudimo se 
ustvarjati zaupen in konstruktiven delovni odnos in sodelovanje v smeri iskanja 
rešitev in optimalnih možnosti razvoja.  
 
 timsko delo 

Timske obravnave so predvsem med zaposlenimi in uporabnikovimi svojci dobro 
sprejete in zelo željene. Na njih se izoblikujejo konkretni in uresničljivi sklepi. Na 
timski obravnavi zaposleni dobimo potrditev za svoje delo ali napotek kako dalje. Ob 
celostnem pogledu na življenje in ravnanje uporabnika pogosto uvidimo še kakšno 
možnost, pristop ali aktivnost, s katero uspemo skupaj z njim omiliti njegove težave 
ali pa jih celo odpraviti. Pri uresničevanju sklepov ima vsak član tima svoj dragocen 
prispevek.  
V okviru našega VDCja delujejo: 
 

 preselitveni tim (skupaj z uporabniki iščemo različne možnosti preselitev 

znotraj našega zavoda), 

 razširjena timska obravnava (v sodelovanju z zunanjo strokovnjakinjo, 

psihologinjo, spec. logoterapije, dr. Zdenko Zalokar Divjak), 

 multidisciplinarni timi  (glede na potrebe vključimo zunanje strokovnjake 

in druge institucije, predvsem krajevno pristojni Center za socialno delo), 

 krizni tim (takojšnja intervencija ob dogodku),  

 interni tim (kjer sodelujejo zaposleni različnih profilov in uporabnik).  

 

 vodenje dokumentacije 
V zavodu vodimo dokumentacijo na dva načina: 

- preko osebnih map uporabnikov 

- preko računalniškega programa PRO BIT. 

 

 preverjanje zadovoljstva  
Konec leta 2016 smo preverjali zadovoljstvo svojcev z organizacijo storitev v 
Varstveno delovnem centru Novo mesto. Glavni namen je bil analizirati nivo 
kakovosti storitev, z vidika svojcev. Merjena področja zadovoljstva sta bila  

- storitev institucionalnega varstva, 
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- storitev varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji. 

 
Kazalniki zadovoljstva so bili zastavljeni na podlagi Pravilnika o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev. V raziskavi je sodelovalo 142 svojcev 
(toliko je bilo razdeljenih vprašalnikov). 
 
V institucionalnem varstvu je bilo od razdeljenih 64 vprašalnikov, vrnjenih 
18  izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar predstavlja le 28 %. 
 
Ocene po posameznih področjih so razvidne iz spodnjega grafikona: 
 

 
 
Najbolje ocenjen kazalnik zadovoljstva s 100% stopnjo zadovoljstva je zadovoljstvo z 
dostopnostjo zaposlenih. Najnižje ocenjen kazalnik zadovoljstva, 78% stopnja 
zadovoljstva, pa je zadovoljstvo z oskrbo s perilom in z ustreznim številom sestankov. 
 
Spodnji grafični prikaz prikazuje sumarno oceno zadovoljstva svojcev uporabnikov, ki 
so vključeni v storitev institucionalnega varstva. Ta ocena predstavlja vse do sedaj 
omenjene kazalnike na skupnem nivoju: zadovoljstvo z osnovno oskrbo, socialno 
oskrbo, zdravstvenim varstvom in zadovoljstvo ter sodelovanje z zaposlenimi.  
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V storitvi varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji je bilo razdeljenih 78 
vprašalnikov, vrnjenih je bilo 50 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar 
predstavlja 64 %. 
 
Najbolje ocenjen kazalnik zadovoljstva, z 98% stopnjo zadovoljstva, je zadovoljstvo z 
organiziranim prevozom. Najnižje ocenjen kazalnik zadovoljstva, 80% stopnja 
zadovoljstva, pa je zadovoljstvo z ustreznim številom sestankov. Nekaj svojcev je 
med pripombami izrazilo nezadovoljstvo z lokacijo dnevnega varstva, zaradi 
umestitve v industrijsko cono, prometa in pomanjkanja zelenih površin. 
 
 
Ocene po posameznih področjih so razvidne iz spodnjega grafikona: 
 

 
 
 
Spodnji grafični prikaz prikazuje sumarno oceno zadovoljstva svojcev uporabnikov, ki 
so vključeni v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 
(delavnice). Ta ocena predstavlja vse do sedaj omenjene kazalnike na skupnem 
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nivoju: zadovoljstvo z osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zadovoljstvo ter 
sodelovanje z zaposlenimi. 
 

 
 
 
 
 
Prav tako smo v letu 2016 preverjali zadovoljstvo pri zaposlenih. Pripravili smo 
25 trditev. Zaposleni so ocenjevali strinjanje s trditvami z oceno od 1 do 5, pri čemer 
1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa zelo se strinjam.  
Anketo je izpolnilo 53 zaposlenih, od skupnega števila vseh zaposlenih 85, 
kar predstavlja 62%. 
Spodnji grafični prikaz prikazuje sumarno oceno zadovoljstva zaposlenih. 
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IV. KADROVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 

Socialno varstvene in druge potrebne storitve je v VDC Novo mesto v letu 2016 
opravljalo 85 zaposlenih delavcev različnih profilov, od katerih prevladujeta 
bolničar negovalec I – varuhinja II (13 %), ter varuh II  (20 %). 

 
Tabela št. 1: Število delavcev glede na delovno mesto 
 

Delovno mesto Število delavcev 

M                    Ž 

Čistilka - strežnica - 2 

Strežnica II (I) - 9 

Bolničar negovalec I – varuhinja II 3 8 

Varuh II 4 13 

Varuh II  – gospodinja oskrbovalka - 2 

Gospodinja oskrbovalka - 2  

Vzdrževalec – tehnik (I) 2 - 

Varuhinja I 1 3 

Varuhinja – specialna znanja - 1 

Delovni inštruktor I 3 7 

Javna dela - 2 

Kuhar V - 1 

Srednja medicinska sestra I - 6 

Srednja medicinska sestra I (50%) – Medicinska 

sestra vodja tima (50%) 

 1 

Medicinska sestra vodja tima samost. svetovalec - 1 

Poslovni sekretar  - 1 

Sodelavec za javna naročila - 1 

Ekonomski referent V - 1 

Fizioterapevt samostojna svetovalka - 1 

Skupinski habilitator višji svetovalec - 6 

Skupinski habilitator - 1 

Socialni delavec samostojna svetovalka - 1 

Računovodja - 1 

Direktor - 1 

Skupaj 13 72 

Skupaj vsi  85 
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Tabela št. 2: Število delavcev glede na obliko storitve, na dan 31.12.2016 
 

Oblike storitev Število delavcev 

Dnevno varstvo             31,5 

Zdravstveno varstvo 16,07 

Institucionalno 

varstvo 

35,43 

Javna dela dnevno 

varstvo 

2 

Pripravnik zdravstvo - 

Skupaj 85 

 
 
Storitev dnevnega varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji je izvajalo 
31,5 delavcev, storitve zdravstvenega varstva je izvajalo 16,07 delavcev, storitve 
institucionalnega varstva je izvajalo 33,43 delavcev ter 2 delavki sta opravljali javna 
dela v dnevnem varstvu. Od vseh zaposlenih (85) je bilo 8 invalidov, kar presega 
potrebno kvoto invalidov (5 invalidov). 
 
 
V letu 2016 smo zaposlili 9 oseb, od tega 2 bolničarja - pripravnika, ki se 
financirata preko Združenja zdravstvenih zavodov, dve osebi vključeni v javna 
dela, tri osebe za nadomeščanje delavcev na daljši bolniški odsotnosti ter dve 
osebi v dnevnem varstvu v enoti Bršljin. 
Pri iskanju kandidatov za zaposlitev smo sodelovali z Zavodom za zaposlovanje in 
opravili veliko razgovorov.  
 
Z izvajanjem navedenih programov smo olajšali delo zaposlenim, brezposelnim 
osebam pa pomagali, da so pridobile nove izkušnje, znanja in veščine.   
V sodelovanju s Centrom za socialno delo Novo mesto in na podlagi izdanega sklepa 
Okrajnega sodišča v Novem mestu, smo v letu 2016 omogočili eni osebi opravljanje 
družbeno koristnega dela. S Papilotom, Zavodom za vzpodbujanje in razvijanje 
kvalitete življenja, smo podpisali pogodbo o sodelovanju in tako omogočili eni osebi 
rehabilitacijsko usposabljanje. 
 
V letu 2012 je začel veljati ZUJF in je veljal tudi v letu 2016, ki omejuje izobraževanje 
zaposlenih, zato smo udeležbo na seminarjih omejili. V VDC Novo mesto smo 
prepričani, da kvalitetne storitve lahko izvaja samo učeč in kreativen kader, zato smo 
tudi v preteklem letu organizirali izobraževanje za vse zaposlene in v okviru 
zmožnosti delavcem omogočili udeležbo izobraževanja zunaj zavoda.  
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Tabela št. 3: Naziv izobraževanja in število udeležencev 
 
Datum:  Naziv izobraževanja Izvajalec Udeleženci 

12.1.2016 MRSA in druge bolnišnične okužbe  Združenje-
Akademija za 
socialne vede 

Jasmina Juršič 
Marjana Jerše 

13.1.2016 Komunikacija s svojci v DSO in 
VDC 

Socialna zbornica 
Slovenije 

Janja Jakše 

21. in 
22.1.2016 

8. dnevi Marije Tomšič – Kakovost 
zdravstvenih storitev 

Zbornica 
zdravstvene in 
babiške nege Slo 

Darja Retelj 
Petra Hočevar 
Renata Grill 

21.1.2016 Strokovni pristop obravnave 
spolnosti pri osebah z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju 

Dr. Zdenka Zalokar 
Divjak 

Andreja J,. Andreja K., 
Ema, Janja, Mojca, 
Melita, Nataša, 
Romana 

27.1.2016 Ocenjevanje, napredovanje javnih 
uslužbencev v letu 2016 

EU Akademija Romana Trpin 

4.2.2016 Klasifikacijski načrt Aletheia Lili Košiček 
Martina Golobič 

4.2.2016 Predstavitev novosti ZJN-3 Min.za javno upravo Silvana Postolov 
brezplačno 

26.2.2016 Varstvo pri delu  Opus Biro 4 zaposleni 

26.2.2016 Kakovost in varnost v zdravstvu Zbornica 
zdravstvene in 
babiške nege Slo 

Renata Grill 
Jasmina Juršič 

2.3.2016 Zdravstvena nega porodnice Zbornica 
zdravstvene in 
babiške nege Slo 

Renata Grill - sama 

9.3.2016 Diabetes in sodobno zdravljenje 
diabetične retinopatije 

Zbornica 
zdravstvene in 
babiške nege Slo 

Renata Grill - sama 

17.3.2016 Sprememba Zakona o javnem 
naročanju ZJN-3 

Sanolabor Romana Trpin 
Silvana Postolov 
brezplačno 

17.3.2016 Hitro branje Skupnost VDC Melita Jarc 
Nataša Turk 
brezplačno 

30.3.2016 Oskrba kronične rane in 
inkontinentni dermatitis 

Sanolabor  Renata Grill 
Boža Škrajnar 
brezplačno 

5.4.-28.6. Tečaj računalništva RIC Janja, Ema; Maja, 
Renata, Silvana, Lili, 
Brigita, Tina, Nataša, 
Melita, Mojca, Andreja 
K., Andreja J. 
brezplačno 

8. in Snoezelen Univerzitetni Irena Kump Papež 
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9.4.2016 rahabilitacijski 
inštitut Soča 

12.4.2016 Zdravljenje urinske inkontinence Zbornica 
zdravstvene in 
babiške nege Slo 

Sabina Lukšič - sama 

19.4.2016 Seminar o arhiviranju Zgodovinski arhiv LJ Lili Košiček 

13.5.2016 Strokovna ekskurzija CUDV Dobrna 
(enota VDC Vojnik, Polzela) 

Banič, Bizjak, Brodarič, Čeh, Črešnar, 
Golobič, Grill, Hočevar V., Jakše, Jerše, 
Jurovič, Juršič, Kampuš, Kaplan, Klobučar, 
Kuhelj, Lešnjak, Lukšič M., Lukšič S., Luzar 
Jožica, Luzar Jože, Maljevec, Medic Tomič, 
Mohar, Novak D., Osterman, Postolov  A., 
Postolov S., Ribič, Ratajec, Retelj, Sitar, 
Smolič C., Stanojević, Trpin, Turk K., Turk N., 
Zver, Žibert 

25.5.2016 Celiakija-življenje brez glutena Zbornica 
zdravstvene in 
babiške nege Slo 

Renata Grill - sama 

1.6.2016 Atrijska fibrilacija Zbornica 
zdravstvene in 
babiške nege Slo 

Renata Grill – sama 
Sabina Lukšič - sama 

10. in 
11.6.2016 

Wordpress Kreativna šola Boštjan Mohar 

15.6. Varstvo pri delu Opus Biro 6 zaposlenih 

23.6.2016 Sem. za programe Vasco Vasco Brigita Kren 

14.-
16.9.2016 

Zdravo vodenje  Firis (Silvija) Romana Trpin 

27.9.2016 Čiščenje, higiena, kontrola in 
nadzor čiščenja 

Paul Hartmann  Renata Grill  
brezplačno 

29.9.2016 Motnje požiranja pri odraslih in 
zapleti 

Soča Renata, Petra B.K., 
Andreja K. 

12.10.2016 Premik v glavah in sistemu – prvi 
posvet VDCjev in DUDVjev 

Skupnost VDC-jev Romana, Melita, 
Nataša 

25.10.2016 Komunikacija, reševanje 
konfliktnih situacij, nesporazumov, 
stres na del. mestu 

Skupnost VDC-jev Brigita Kren 

27.10.2016 Predstavitev dejavnosti centra za 
transfuzijsko dejavnost 

DMSBZT Renata Grill - sama 

18.11.2016 Posvetovanje določenih 
uporabnikov enotnega kontnega 
načrta (letno poročilo za 2016) 

Zveza računovodij 
finančnikov in 
revizorjev 

Brigita Kren 

10.11.2016 Strokovna ekskurzija v Zagreb BE C (zaposleni in 
uporabniki) 

Vera, Anica, Marjeta, 
Blaženka, Irena K., 
Nataša 

17.11.2016 Posvet-Življenje oseb z Downovim 
sindromom 

Društvo Dawnov 
sindrom Slovenije 

Andreja Klobučar 
Tanja Žibert 

18.11.2016 Strokovna ekskurzija VDC Koper, BE Trebnje Martina H., Melita, 
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stanovanjska skupina v Postojni Marjanca, Marija K., 
Marija G., Danica P., 
Danica S., Heidi M., 
Vida G. 

24.11.2016 Predstavitev dejavnosti 
urgentnega centra NM 

Zbornica 
zdravstvene in 
babiške nege Slo 

Renata Grill - sama 

1.12.2016 Po jutru se dan pozna- 2. Posvet o 
kulturno umetnosti vzgoji 

Zavod Novo mesto Janja Jakše - 
brezplačno 

7.12.2016 Tanka črta odgovornosti Zbornica 
zdravstvene in 
babiške nege Slo 

Renata Grill - sama 

 

 
 

V. POSEBNI PROJEKTI 
 
1.   MEDNARODNO SREČANJE »INCLUSIA« v Avstriji 
 
V času od 12. do 14. aprila 2016 se je skupina sedmih uporabnikov, ki so vključeni v 
Varstveno delovni center Novo mesto udeležila srečanja »INCLUSIA« v Celovcu. 
Bistvo srečanja je, da se srečajo in družijo različni ljudje, da se ustvarjajo nove vezi 
in nova prijateljstva. Pomembno je pokazati, kaj znamo, zmoremo in v čem smo 
močni. 

Organizator srečanja je Dr. Dieter Klammer, ki vsako leto nekoliko spremeni potek 
srečanja. Letos smo bili gostje v gimnaziji z imenom BRG Viktring, kjer so nas dijaki 
in dijakinje očarali s petjem, igranjem na inštrumente, skupaj smo risali na 
nakupovalne torbe, pripravili sadno kupo in barvali svilo.  Predstavili so se tudi člani 
naše skupine in sicer z imenom, kratkim opisom, igranjem na harmoniko in plesom. 

Skupaj smo tudi zaplesali. Skupno druženje je kar prehitro minilo. 

Gostitelje smo obdarili z domačimi piškoti, ki smo jih spekli skupaj z našo kuharico 

Ivanko.  

V popoldanskem času smo si ogledali različne zanimivosti: Živalski vrt Rosegg, 
Živalski vrt s plazilci »Happ’s reptile zoo«, mesto Celovec. Seveda smo šli tudi po 
nakupih po Celovcu.  

Zvečer smo se družili v pivnici Schleppe Eventhalle, kjer smo plesali. Polni novih 

vtisov smo se vrnili domov z željo, da se naslednje leto spet vrnemo. 

Lepo je potovati, spoznavati nove kraje, nove ljudi in pokazati drugim svoje talente. 
Prav je, da imajo tudi osebe z motnjo možnost pridobivati nova spoznanja v drugem 
okolju, kajti to človeka bogati in mu daje novo energijo za nove izzive.  
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2.  LETOVANJE V BAŠKI  

 
Skupina 28 uporabnikov je v času od 27.6. – 1.7. 2016 letovala v Celjskem domu v 
Baški. Skupino je spremljalo 6 spremljevalcev. Izvajali smo naslednje aktivnosti: 
plavanje, sončenje, sprehode, nakupe, ples, vožnjo s čolnom, s supom, risanje, 
lakiranje nohtov… 
Uporabnike smo razdelili v 3 skupine in se sproti, glede na želje uporabnikov, 
usklajevali glede izvedbe aktivnosti. Uporabniki so se med seboj družili in uživali v 
morskem okolju. Na koncu smo pripravili zaključni piknik, kjer smo se zahvalili osebju 
iz Baške za gostoljubje in pohvalili uporabnike, ki so izstopali z različnimi vrlinami. 
Izbrali smo naj uporabnika letovanja, ki je bil vsestranski; pomagal je souporabniku 
pri transportu z invalidskim vozičkom, nudil pomoč drugim uporabnikom, igral na 
harmoniko, preizkusil sup, čoln… 
Glede vedenjske problematike smo urejali odnos med dvema uporabnikoma in rešili 
konflikt med dvema uporabnicama. 
Vsi smo bili z letovanjem zelo zadovoljni, kajti druženje v morskem okolju nas je 
zbližalo in pustilo lepe spomine.  
 

 

3. PRVO MEDNARODNO SREČANJE OSEB Z MOTNJO IN BREZ MOTNJE »V 
JATI Z DRUGAČNIMI« 

 
Varstveno delovni center Novo mesto je organiziral prvo mednarodno srečanje oseb z 
motnjo in brez motnje v duševnem in telesnem razvoju » V JATI Z DRUGAČNIMI, ki 
je potekalo od 19.10. – 20. 10. 2016 v Novem mestu. 
Bistvo srečanja je, da se osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju družijo z 
osebami brez motnje (učenci, dijaki, učitelji, občani, spremljevalci udeleženih skupin) 
in med seboj, da se vključijo v različna okolja, kjer jim prisluhnejo, jih spoznajo, 
sprejmejo, se skupaj zabavajo, se drug od drugega učijo in pokažejo svoje talente. 
 
Srečanja so se udeležili: skupina iz Avstrije iz kmetije Birkenhof, Udruga Bolje sutra iz 
Koprivnice, VDC Črnomelj, VDC Krško-Leskovec, VDC Novo mesto, OŠ Mirna, OŠ 
Dragotin Kette Novo mesto, OŠ Grm Novo mesto. 
Goste so sprejele naslednje šole: OŠ Bršljin, OŠ Grm, OŠ Dragotin Kette, Center 
biotehnike in turizma, Gimnazija Novo mesto, Ekonomska šola Novo mesto, Šolski 
center novo mesto; Srednja zdravstvena in kemijska šola. 
 
V sredo, 19.10. 2016 smo pripravili svečano otvoritev srečanja v gostišču Loka. S 
svojimi nastopi so otvoritev popestrili:  mažoretke Mažoretnega kluba Takt iz Novega 
mesta, učenci OŠ Dragotin Kette, skupina s kmetije Birkenhof  iz Avstrije, VDC 
Črnomelj, VDC Krško-Leskovec, VDC Novo mesto; enote Bršljin, Trebnje in Šmihel. 
Prisotne so pozdravili direktorica VDC-ja Novo mesto, ga. Romana Trpin, direktorica 
občinske uprave Novo mesto, ga. Vida Čadonič Špelič, in Dr. Dieter Klammer. Za ples 
in prijetno vzdušje je v Gostišču Loka poskrbel ansambel Frančič, za odlično 
pogostitev pa so poskrbeli gostinci Gostišča Na Loki. 
V četrtek, 20.10. 2016, so se gostujoče skupine pridružile dijakom in učencem 
osnovnih in srednjih šol, kjer so izvedli različne delavnice, v popoldanskem času pa 
so si vsi udeleženci ogledali razstavo Arheološka podoba Dolenjske v Dolenjskem 
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muzeju, frančiškansko cerkev in frančiškansko knjižnico ter se v Hiši kulinarike 
posladkali z odlično sladico, kavo in čajem. 
 
Zaključna slovesnost je potekala v Kulturnem centru Janeza Trdine. Ob zaključku je 
direktorica VDC-ja Novo mesto, gospa Romana Trpin, vse udeležence povabila na 
večerjo in zabavo v Gostišče Loka. 
Udeleženci so bili z medsebojnim druženjem zadovoljni, saj so se  medsebojno 
spoznavali, stkali nova znanstva in prijateljstva, se zabavali in se drug od drugega 
tudi marsikaj naučili. 
 

 
4. POHODNIŠTVO 

 
Sodelovanje s Planinskim društvom Krka in pohodniško skupino iz VDC Novo mesto, 
enota Šmihel ima že kar nekajletno tradicijo.  
Tudi v preteklem letu 2016 so uporabniki skupaj s člani društva odšli na pohode po 
bližnji in širši okolici. V januarju so obiskali Lisec nad Dobrničem, naslednji mesec pa 
iz Birčne vasi pripešačili nazaj v Šmihel. Sledila je Mlinarjeva pot, pa Machova, iz 
Mirne peči so obiskali vinsko gorico Okroglico in iz Pahe odšli do Žalovič in Sv. Jurija. 
V mesecu avgustu so spoznavali visokogorje. Iz Vršiča so se podali na Slemenovo 
Špico in uživali v prelepih razgledih po Julijskih Alpah. Izleta so se udeležili tudi 
uporabniki iz enote Bršljin in planinski vodniki iz PD Krka. Društvo je poskrbelo za 
prevoz in varno vodenje ter prijetno druženje. 
V jesenskih mesecih pa je skupina pešačila iz Uršnih sel na Verdun in naprej do 
Dolenjskih Toplic. Ko je dozorel kostanj, se je pohod na Tevče nad Škocjanom 
popestril še z nabiranjem le tega. 
Ob koncu leta so pohodniki obiskali še vzletišče Peter nad Stražo in obhodili Novo 
mesto – Šmihel, Grm, Gotna vas, Ragov log, Loka, Šmihel. 
Na vseh pohodih so za varno hojo in pravo smer skrbeli članici PD Krka -  Marica 
Praznik in Fanika Vovk, ki sta s pohodniki iz VDC spletli dragoceno prijateljstvo. 
 
Tudi v minulem letu smo z veseljem ugotavljali, da so pohodi na katerih sodelujejo 
osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, tako za njih kot tudi za vse ostale 
sodelujoče, lepa in koristna izkušnja. Skupaj odkrivamo lepe kotičke narave, 
ohranjamo in krepimo fizične sposobnosti, razvijamo komunikacijo in orientacijo, 
predvsem pa tkemo medsebojno spoznavanje in sprejemanje različnosti v vseh 
življenjskih odtenkih. 
 
 
5. ŠPORTNA DEJAVNOST 

 
Izhajamo iz zavedanja, da organizirana športno-rekreativna aktivnost ohranja bio-
psihosocialno ravnovesje gibalno ovirane osebe s posebnimi potrebami. Šport 
pozitivno vpliva na psihične procese ter zvišuje stopnjo socialne prilagojenosti. Osebi, 
ki dobro obvladuje svoje telo in gibanje in pri tem dosega še uspehe, krepi njeno 
pozitivno samopodobo. Dviguje jo tudi na drugih ravneh življenja in ji nudi veliko 
zadovoljstva. 
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Gibalno-športna aktivnost integrira osebe s posebnimi potrebami v družbeno okolje s 
pozitivno socialno interakcijo, zmanjša izolacijo in prekine predsodke o sposobnostih. 
Ne smemo pozabiti, da imajo osebe s posebnimi potrebami pravico do aktivnega in 
osmišljenega preživljanja prostega časa. Vsaka oseba je svet zase in ne glede na 
svoje sposobnosti ter ne glede na vrsto in stopnjo motnje v duševnem razvoju ima 
določene potenciale, ki jih je potrebno aktivirati in spodbujati.  
Vsi zaposleni se iz leta v leto trudimo, da našim uporabnikom v čim večji meri 
zagotovimo in jih spodbujamo v različne športne aktivnosti. Take, ki jih oni zmorejo, 
v katerih se najdejo in seveda dokažejo.  
Pozorni smo, da s pravilnim načrtovanjem metod dela, z upoštevanjem individualnih 
značilnosti posameznika, njegovih želja in interesov ter pripravo ustreznih 
prilagoditev, nudimo našim osebam koristno in prijetno vključitev v športne 
aktivnosti. 

 
Našim športnikom smo v letu 2016 omogočili vključitev v različne športne dogodke, ki 
se odvijajo tako na lokalni kot na nacionalni ravni. V okviru Specialne olimpijade 
Slovenije smo se udeležili naslednjih tekmovanj: 

 
- 10. in 11. februar 2016 - 15. državne zimske igre Specialne olimpijade Slovenije v 

Črni na Koroškem. 
- 06.04.2016 - Igre Specialne olimpijade Slovenije MATP. 
- 20.04.2016 - Tekma nogometne lige SOS; VDC Sožitje Ptuj. 
- Maj tekma nogometne lige SOS. 
- 20. maj 2016 - 23. REGIJSKE IGRE Specialne olimpijade Slovenije Ljubljansko –  
dolenjske regije, Športni stadion Kodeljevo. 

- 14.09.2016 - Tekma nogometne lige na Ptuju. 
- Finalno tekmovanje nogometne lige v Mariboru. 

 
Trenerji, ki skrbimo za različne športne discipline in aktivnosti: 
 nogomet – Andreja Lešnjak, Aleksander Postolov, Melita Jarc in Nataša Turk. 

Treningi potekajo ob petkih od 8,30 do 10,00 ure. 
 kegljanje – Andreja Lešnjak, Boštjan Mohar in Aleksander Postolov. Vsak 

četrtek 1 uro. 
 fitnes – Andreja Klobučar, Boštjan Mohar, Mojca Ribič in Aleksander Postolov. 

Obiski 1 x tedensko 1 uro. 
 vodena telovadba – Mojca Ribič 2 x tedensko 1 uro. 
 namizni tenis – Aleksander Postolov in Boštjan Mohar (občasno). 
 smučanje – Melita Jarc in Nataša Turk (sezonsko). 
 krpljanje – Andreja Lešnjak in Boštjan Mohar (sezonsko). 

 
V letu 2016 smo imeli v okviru Specialne olimpijade Slovenije registriranih 34 
športnikov, ki nastopajo v različnih disciplinah. 
Prejemnikom medalj smo vedno pripravili poseben sprejem in jim čestitali za 
dosežke. 
 
Pri izvedbi treningov in udeležbi na tekmovanjih smo odvisni od donatorskih sredstev, 
zato smo aktivnosti prilagajali razpoložljivim sredstvom.  
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SOS omogoča našim osebam razvijanje in ohranjanje psihofizičnih sposobnosti, 
učenje novih spretnosti, krepiti pogum in prijateljstvo, razvijati sodelovanje, doživljati 
zadovoljstvo in srečo ob športnih aktivnostih ter vse to deliti s svojimi prijatelji, 
družino, trenerji… 
Sledimo sloganu Specialne olimpijade Slovenije: » Pustite mi zmagati, če pa ne 
morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu«. 
 
 
 
Poročila so pripravili:  
Andreja Jurovič, Andreja Klobučar, Emilija Luzar, Janja Jakše, Maja Medic Tomič, 
Martina Golobič, Mojca Zver, Nataša Turk, Petra Breznik Kirm, Renata Grill, Melita 
Jarc in Romana Trpin 
 
 
Novem mestu, februar 2017       
 
 

Direktorica 
Romana Trpin 


