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I. UVOD

Varstveno delovni center Novo mesto je javni socialno-varsweni zavod, ki ga je, kot samostojni
zavod, leta 2000 ustanovila Republika Slovenija z namenom, da za potrebe odraslih oseb z

motnjami v dusevnem in telesnem razvoju, izvaja:
- program dnevnega vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
- program socialnega varstva z nastanitvijo, ki poleg osnovne oskrbe obsega tudi

zdravstveno varstvo in aktivno preiivljanje prostega aasa.
Zaietek dela z osebami z motnjo v duievnem in telesnem razvoju sega v leto 1981, ko so bile
ustanovljene Delavnice pod posebnimi pogoji kot enota Centra za socialno delo pri Domu
starejsih obdanov Novo mesto. Ta letnica Steje kot zaaetek Varstveno delovnega centra Novo
mesto.

Leto 2018 smo zadeli z inipekcijskim nadzorom in sanac'rjo poZarno varnostnih sistemov v
bivalni enoti Trebnje, kar je bilo tako finandno kot izvajalsko zelo zahtevno. V bivalni enoti v
Trebnjem smo dokonaali tudi v letu 20t7 zateto zamenjavo talnih oblog na terasi in pri vseh
vhodih in postavili nov, iirii in dalj5i nadstreiek na Z delu stavbe, ki smo ga s priloZnostnim
piknikom odprli 28. septembra, NadstreSek je dvignil bivalni nivo stanovalcem, saj lahko
zaradi te izvedbe ved dasa preZivijo na zraku, saj jih Sfiti tako pred deZjem kot pred
pretiranim soncem.
Zaradi zacejanja smo prav tako v bivalni enoti Trebnje izvedli delno sanacijo strehe in
nekaterih oken.

V bivalni enoti Novo mesto je bila kopalnica v kleti oziroma pritlidju stavbe tako z
in5talacijskimi vodi kot z opremo 5e iz iasov prvega lastnika hiSe in zato potrebna temeljite
sanacije.

Zaradi vedno starejSih uporabnikov z vedno vedjimi zdravsWenimi teZavami, in hkrati tudi
vedno starejSimi zaposlenimi, smo letos kupili osebno dvigalo za dvigovanje uporabnikov na

oddelku varstva, vodenja in nege, ki zelo olajia delo pri premikih uporabnikov. V petih
kopalnicah v prvem nadstropju pa smo zamenjali tu5 kadi.

V Smihelu smo dokoniali zunanjo ureditev na Z delu stavbe , ki smo jo v letu 2017 zadeli s
postavitvijo poZarnih klandin, v letu 2018 pa dokondali z dvigom terena na isti nivo z
obstojedim igri5iem, postavitvijo nadstreika, visokih gred z zdravilnimi zeliSdi, klopmi,
postavitvijo varovalne ograje in zasadiwijo okolice in breZin z okrasnim cvetjem in
grmovnicami. Pomod, nam je, ponovno, ponudil Lions klub Novo mesto, in nam v
sodelovanju SrednjeSolskega centra in Centra biotehnike in turizma Novo mesto doniral
ograjo in opremo t.i. parka. Oworitev parka smo imeli 19.oktobra.

Na predlog mestne obdine Novo mesto, so naSi mizarji zamenjali klopi v Portovalu.

Kupili smo nov kombi, podalj5ano in povi5ano verzijo, prilagojen tudi za prevoz uporabnikov
na vozidkih in s snemljivimi posameznimi sedeii; enega od starejsih kombijev pa smo

tehnidno popravili in obnovili, globinsko oiistili in ga posredovali v enoto Trebnje, ki ima

manj prevozov kot enote v Novem mestu.

Od planiranih dejavnosti nismo uresnidili le projekta Rastoda knjiga, ker smo prejeli donacijo
za ta projekt le od tovarne Krka, ki pa se strinja, da lahko ta sredstva porabimo za pokritje

stroikov zunanje ureditve oziroma parka.
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Na podrotju investicijskih vlaganj za storitev vodenja, varsfva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji, smo se letos ie drugo leto dogovarjali z MDDSZ in potencialnim najemodajalcem za
gradnjo oziroma ureditev novih prostorov za delavnice tako za Novo mesto kot za Trebnje.
Vei kot leto smo usklajevali idejne zasnove za nove prostore na Cikavi in najemno pogodbo,
ker pa je v tem dasu nismo uspeli skleniti, je bil ta potencialni najemodajalec pripravljen
oddati le 5e del svojih prostorov, za del pa se je dogovoril s sosednjim podjetnikom, ki bi bil
pripravljen oddati tudi le del prostorov. Ob ogledu, smo ugotovili, da ta reiitev za nas ni
primerna, zato smo takoj poklicali drugega potencialnega najemodajalca, figar prostore si je
komisija iz ministrstva ie ogledala in se dogovorili za drugo lokacijo, tokrat na Regrikih
koSenicah.
Ker pa so se usklajevanja pretirano dolgo vlekla, smo morali sedanjega najemodajalca
zaprositi za podalj5anje najema za eno leto, torej do 30.6.2020.
V Trebnjem pa je obdina ponudila sodelovanje s podaritvuo parcele, ki je v lasti obdine.

Na podroiju izvajanja storitev smo/ na podlagi lanske pobude starSev oziroma skrbnikov,
reorganizirali delo v storitvi institucionalnega varsNa v zavodskem delu in zaposlili strokovno
delavko za popoldansko delo v stanovanjskem delu zavoda, kar se je izkazalo tako za

organizacijo dela, kot za uporabnike, svojce in zaposlene, odlidna odloditev.

Na oddelku smo dobili novega fizioterapevta, ki je svojo tezo oziroma inovativni pristop o
uspe5nem vplivu klasitne glasbe na gibalne sposobnosti oseb, preizkusil na dveh na5ih
uporabnikih in bil, kot edini iz Slovenije, povabljen na mednarodno konferenco v Dubaj, kjer
je na tem primeru predstavil povezavo klasidne glasbe z fizioterapijo.

Zaradi vedno zahtevnejiih obravnav uporabnikov in potreb po hitrem in strokovno pravilnem
odzivu zaposlenih na njihove obiasne problematidne izpade, smo letos uvedli obvezne
supervizije za celotni ekipi zaposlenih v obeh bivalnih enotah, ki jih vodi na5a dolgoletna
zunanja sodelavka dr Zdenka Zalokar Divjak.
Se vedno smo izvajali tudi timske in mesedne obravnave uporabnikov na strokovnem svetu in
na razlidnih oblikah timskih obravnav.

Urgentno smo sprejeli tri Sestindvajsetletne uporabnike iz obmoija Trebnjega, ki jih, zaradi
prostorske stiske, nismo mogli namestiti v delavnice v Trebnjem in jih moramo zato voziti v
enoto Nm II v Briljin.
18.10.2018 smo ie tretjii izvedli mednarodno sredanje "V jati z drugadnlmi" in gostili tokrat
ie 4 skupine iz tujine, odzivi vseh sodelujofih so pa vsako leto boljsi.

Tudi letos je bila izvedena notranja revizija zunanje revizorske hi5e, ki ni ugotovila nobenih
nepravilnosti v poslovanju zavoda.

Imeli smo tudi individualni strokovni nadzor Zbornice - Zveze (zbornica medicinskih sester in

babiSke nege) pri treh zaposlenih na negovalnem oddelku in sklepno je komisija ugotovila
dobro organiziranost sluibe zdravstvene nege in dobro pokritost zaposlenih pri zagotavljanju
potreb uporabnikov glede na zahtevnost podrotja izvajanja in majhno Stevilo izvajalcev
zdravstvene nege.

V letu 2018 je zaiela veljati evropska uredba o varovanju osebnih podatkov, zato smo morali
sprejeti pravilnik in Stevilne ukrepe na podrotju zavarovanja osebnih podatkov.

Zadeli smo uvajati sistem kvalitete EQUASS.
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II. INSTITUCIOIVALTVOVARSruO

11.7. Oddelek za varstuq vodenje in nego
. ZDRAVSruENO UARSruO

V VDC Novo mesto je organizirana 24 urna kontinuirana zdravswena nega uporabnikov
institucionalnega varstva, ki bivajo v zavodu v Smihelu in v obeh bivalnih enotah - Novo
mesto in Trebnje.
Po merilih ZZZS so zdravstveno nego 1 konec leta 2018 potrebovali 3 uporabniki, zdravstveno
nego 2 - 25 uporabnikov in zdravstveno nego 3 - 58 uporabnikov. Brez zdravstvene nege je
bila 1 uporabnica. Do sprememb glede potreb po zdravstveni negi je prihajalo tekom celega
leta.
Na novo sta bila v naSo oskrbo sprejeta 2 uporabnika. V mesecu marcu je umrl en uporabnik.

Pregledi oz. vizite v naiem zavodu so 5e vedno potekale ob sredah dopoldne. Prihajali so
zdravniki iz ZD Novo mesto. Ostale dneve smo kontaktirali deiurno sluZbo kadar je bilo to
potrebno. V bivalni enoti Trebnje so pregledi pri splo5ni zdravnici potekali po potrebi, po
predhodnem dogovoru s sploino ambulanto. V nujnih primerih so kontaktirali deiurno sluZbo.

V programu institucionalnega varstva je v letu 2018 enkrat meseino opravljal specialistiane
preglede zdravnik psihiater. Glede na spremembe psihidnega stanja uporabnikov in s tem
povezane potrebe po prilagajanju medikamentozne terapije oz. svetovanja, je bila potrebna
tudi konzultacija z njim izven delovnega dasa v naSem zavodu. V okviru svojega dela je nudil
podporo svojcem, ie so to Zeleli, s sodelovanjem na timskih sestankih pa tudi zaposlenim.

Zobozdravstvene storitve so opravljali izbrani zobozdravniki. Nekaj uporabnikov je bilo
obravnavanih tudi na stomatolo5ki kliniki v Ljubljani.

Ginekolo5ki pregledi so potekali po vnaprej dogovorjenem razporedu. Obiski pri ostalih
specialistih pa so potekali po potrebi (nevrolog, dermatolog, kirurg...).

Pri uporabnikih opaZamo vse ved zdravstvenih teiav. Bilo je kar nekaj krajiih hospitalizacu
(sploSno poslabianje zdravstvenega stanja, respiratorna obolenja, ...) in ena daljia
hospitalizacija zaradi zdravstvenih teZav z odmi. Trije uporabniki imajo zaradi motenj pri
poZiranju uvedeno perkutano gastrostomo. Epileptiani napadi so se pojavljali v pribliZno enaki
meri kot pretekla leta. Pri enem uporabniku se je celo leto izuajala kontaktna izolacija zaradi
okuibe z ESBL, pri drugem pa le v zadetku leta, saj je zaradi poslabSanja zdravsWenega stanja
umrl. Pri delu z njima smo sledili priporoiilom za prepreievanje Sirjenja ESBL pozitivnih bakterij
in karbapenemaz pozitivnih bakterij, kl jih je pripravila Nacionalna komisija za prepreievanje
in obvladovanje bolniSniinih okuZb.
Proti sezonski gripi se je v preteklem letu cepilo 32 uporabnikov.

V letu 2018 je bilo opravljenih: 936 prevezov, 136 spremstev uporabnikov k razlianim
zdravnikom, apliciranih 96 s.c. injekcij.

Tabela 1: Pomidnost uporabnikov glede na spol in Stevilo

Spol Delno pomiini Nepomitni
It4oBki 2

4

11



Zenske 1 6

3 t7

Tabela 2: Inkontinenca uporabnikov

Stopnja
inkontinence Srednja TeZka Zelo teika

Spol
MoSki

13

t4 13 6

Skupaj 16 2L 19

Tabela 3: Najpogostejie zdravstvene diagnoze glede na Stevilo in spol uporabnikov

NajpogostejSe zdravstvene
diagnoze

Spol

SkupajMoSki Zenske
DuSevna manjrazvitost 45 40 85

Epilepsija 15 10 25
9 3 L2

6 l 13

Povi5an krvni tlak 6 11 L7

Sladkorna bolezen tipa 2 I 4 7
Izguba vida 2 2 4

Gluhonemost 2 4

Nekaj na5ih bolnitarjev - negovalcev, se je Solalo za tehnika zdravstvene nege, vendar
Solanja niso kondali. Glede na to, da se v zavodu kaiejo potrebe po dodatnih zaposlitvah
srednjih medicinskih sester, smo jih vzpodbudili k dokonianju srednje 5ole, saj bi to za njih
pomenilo moZnost prerazporeditve na delovno mesto srednje medicinske sestre. V preteklem
letu je uspelo dokontati srednjo 5olo eni bolnidarki.

Konec meseca maja je Zbornica zdravstvene in babiSke nege Slovenije - Zveza strokovnih
druStev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije izuedla redni strokovni
nadzor s svetovanjem pri treh izvajalcih zdravstvene nege. Nadzorna komisija je s
posamezniki opravila individualni razgovor, ki je bil podlaga za oceno usposobljenosti za delo.
Pri vseh treh izvajalcih je nadzorna komisija ugotovila manjga odstopanja, vendar kljub temu
ocenila, da so dobro strokovno usposobljeni. Prav tako je nadzorna komisija prepoznala
manjsa odstopanja v samem sistemu dela. Za vsa ugotovljena odstopanja, je nadzorna
komisija izdala priporodila in predloge s katerimi bodo odstopanja odpravljena.
Glede na majhno Stevilo izuajalcev zdravstvene nege, je nadzorna komisija pohvalila dobro
organiziranost sluibe zdravstvene nege ter pokritost zaposlenih pri zagotavljanju potreb
uporabnikov glede na zahtevno podroije dela. Kot primer dobre prakse je navedla tudi

5

Skupaj

2 8

2enske

Cerebralna paraliza

l'4b. Down
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a

razpored dela - urnik, ki v veliki meri omogoia sprotno izrabo ur glede na mesedno
obveznost,

STROKOVNO DELO NA ODDELKU VARSru+ VODENJA rN
NEGE

. 1/18:
Predstava "Jutri je bila zabava" v kulturnem centru Janeza Trdine - KOT.
Lutkovna predstava v izvedbi zaposlenih knjiinice Mirana Jarca.

. 21t8..
Pustno rajanje ob harmoniki in sladkanje s krofi ter obisk pustnih 5em iz bliZnje 5ole.
Zunanja sodelavka je izpeljala dve zvoini kopeli z gongi in drugimi glasbili.
Imeli smo kuharsko delavnico, pri kateri nam je pomagala prostovoljka-Studentka.
Zabava ob 50. rojstnem dnevu uporabnice na oddelku.

. 3/18:
Predstava Kekec v KOT.
Zunanja sodelavka je izpeljala dve zvodni kopeli z gongi in drugimi glasbili
Ustvarjalna delavnica izdelovanja dekoracije, s prostovoljko.

. 4lt8: -
Predstava Zogica Marogica v KCJT.

Praznovanje okroglega jubileja - 40let, uporabnice na oddelku.
V 24-urno institucionalno varstvo smo sprejeli novega uporabnika, ki je popolnoma
odvisen od pomoii drugih.

. 5/18:
Predstava Janko in Metka v KCJT.

Dobili smo nov kombi, ki omogoda prevoz dveh uporabnikov na prilagojenih vozlikih.
Preizkusili smo ga na izletu v Dolenjske Toplice.

. 6118:
Sprehodi v gozdu za uporabnike, ki so teZje vodljivi (Petane, Straia, ob TeZki vodi...)
Izlet in obisk lokala.
Sproidanje ob zvokih dirigidoo-ja.
Morsko letovanje-Baska je potekalo od 11.-15. 6.2018. Iz oddelka so se letovanja
udeleZili trije uporabniki.
En uporabnik se je udeleZil obnovitvene rehabilitacije v organizaciji druitva Soniek.
V 24-urno institucionalno varstvo smo sprejeli 5e enega novega uporabnika, ki je
popolnoma odvisen od pomoai drugih.

.7l8ll8:
V iasu dopustov je bil kombi vedkrat na razpolago in tako smo uporabnike nege lahko
bolj pogosto zapeljali na izlete in pohode v naravo. Pohodi po nezahtevnih poteh v gozdu
so bili primerni tudi za uporabnike, ki so teije vodljivi in ki potrebujejo veliko gibanja.
Prav tako je na teh poteh manj nevarnosti kot v urbanem okolju in uporabnikom je
omogoiena veija svoboda gibanja. Poslediino se je to pokazalo na vedenju uporabnikov,
ki so bili bolj umirjeni in iaije vodljivi.
Izpeljali smo izlete v Sotesko, Prelesje, ogledali smo si Zagarjev mlin in 5li v lokal na kavo
in sladoled.
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Na izlet smo 5li tudi na Gorlance, vse do Trdinovega vrha in se sprehajali v bliinji okolici.
Praznovali smo rojstne dni uporabnikov, ki praznujejo v teh dveh mesecih.
Na zg. igri5iu smo spoznavali diSavnice in zeliSfa, jih vonjali in obiudovali. Popleli smo
plevel in ga odstranill na kompost.
Pri uporabnikih se je izvedla pedikura.
Na negovalnem oddelku desne strani so bile kar nekaj dasa teiave s kotlidki v wc-jih, ker
so uporabniki snemali cev ali jih kako drugaie unifili. Pogosto je bila v kopalnici po tleh
voda in zato je bilo zelo nevarno za uporabnike, da bi pri5lo do padcev in po5kodb,
Zaposleni v skupini in vzdrZevalec, so imeli zelo veliko dela in skrbi.
Iz skupine Babidin vrt je odSel en od zaposlenih, v drugo zaposlitev.
Zaradi koriSdenja dopustov, odhoda enega zaposlenega in bolniSkih odsotnosti, se je
strokovna delavka vkljutevala najvei v delo na negi desno, ko je zaposleni izuajal
jutranjo nego in v skupino Babiiin vrt. Z uporabniki smo se urejali in izvajali razlitne
skupinske in individualne aktivnosti.

. 9/18:
Spoznavali smo disavnice in zeliSia v visokih gredah, jih vonjali in obdudovali, ter se o
njih pogovarjali.
Praznovali smo rojstne dni dveh uporabnikov.
Dva uporabnika sta se od 10.-14.9., udeleZila letovanja v Baiki.
V septembru smo zaieli tudi s teaajem jahanja, ki je v domeni druStva Sozitje. Jahanje se
je izvajalo do konca leta, 1x meseino, v Sportno rekreacijskem centru teida vas. Prvi
obisk smo izvedli 28.9. in se ga je udeleZilo 5 uporabnikov iz neg. oddelka. Odzivi
uporabnikov so bili zelo pozitivni. Poleg konjev so uporabniki lahko obdudovali in boZali
mucke in oslidke.
V skupini na desni se je pokvarila tekaska steza.

. 10/18:
Na ustvarjalni delavnici smo izdelovali jesensko dekoracijo.

Imeli smo kostanjev piknik, kjer sta nas ob zvokih harmonike zabavala uporabnika iz

bivalne enote.
UdeleZili smo se jahanja konj v Ce5ii vasi (4 uporabniki).
Odpravili smo se na izlet in sprehod ob letaliSdu Novo mesto, ter si ogledali razstavljeno
letalo.
Izvedena je bila tudi delna anketa med uporabniki o zadovoljstvu z oskrbo v naiem
zavodu.
Bili smo tudi v gledaliSdu, kjer smo si ogledali predstavo Brundagrrrom.
V tem mesecu so uporabniki poleg ie utetenih okupacij trli 5e orehe, ki jih je priskrbela
varuhinja in mama uporabnika. Nad novo okupacijo so bili navduieni, saj so imeli poleg
dela tudi pokuiino.
V drugi polovici meseca se je v skupino Babiiin vrt vkljuiila nova zaposlena- varuhinja
Uporabniki so jo dobro sprejeli.
Nekaj uporabnikov z oddelka se je udeleZilo slovesnosti ob otvoriwi parka in klantin ob
zavodu. Bili so zelo veseli in zadovoljni.
Dobavljena je bila nova tekaika steza.
Da bi uporabnikom na desni strani oddelka omogoaili vea miru in moinosti za umik, smo
naredili naart za izdelavo kotidka za sproSdanje (oblazinjen in opremljen z vodnlm
stolpom).
Ob koncu meseca smo uporabnikom omogodili obisk grobov svojcev, spomnili smo se
tudi pokojnih prijateljev.
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. 11/18:
Tekom celega meseca so potekale ustvarjalne delavnice, na katerih smo izdelovali
novoletno dekoracijo. Ponovno smo se udeleiili jahanja konj v Ce5ii vasi (5
uporabnikov).
Ob zvokih harmonlke in animaciji sta nas na praznovanju rojstnih dni zabavala
uporabnika iz bivalne enote.
Bili smo tudi v gledaliSiu, kjer smo si ogledali predstavo "Biba I'4ica na koncertu".
Pisali smo pisma MiklavZu in mu sporoiili kaj smo podeli skozi leto in naie ielje za
obdaritev.
Eden od uporabnikov z oddelka je prejel donacijo zaposlenega iz lokalnega podjeqa, za
nakup energetskih napitkov. Donator ga je tudi obiskal.

OSTALE AKTIVNOSTI:
1. Velik poudarek skozi celo leto ie namenjen ohranjanju vestin in jih uEenje

novih,

Pri osebni higieni: da sodelujejo pri skrbi zase po svojih sposobnostih (umivanje rok,
sodelovanje pri negovanju, kopanju...)
Pri prehranjevanju: priprava mize, kulturno poiakajo na obrok za mizo, jedo podasi,
uporabljajo pribor, jedo iimbolj samostojno, pospravijo za seboj
Pri oblaEenju in obuvanju: se sami obujejo in obleiejo ali po navodilih, ali ob pomodi, da
pospravijo oblaiila in obutev na svoj prostor
Pri komunikaciji: spodbujamo, da ubesedijo svoje ielje in obtutke, da med seboj
komunicirajo spoitljivo, jih navajamo na tolerantnost, spodbujamo tudi neverbalno
komunikacijo,...
Spodbujamo sodelovanje za urejanje bivalnega prostora: da pospravijo didaktiine
pripomoike, s katerimi so se okupirali, po svojih modeh uredijo svojo sobo, pomagajo pri
preobladenju postelje,
Spodbujamo in navajamo jih na spremembe an novosti, ki se dogajajo v njihovi bliZini,
UsFarjamo prostor, da bi se potutili sprejete in varne.

Na oddelku veliko poudarjamo pomen gibanja za krepitev zdravia (sprehodi, druZenje
na prostem...).
Redno se posluZujemo sprostiWenih tehnik v multisenzorni sobi, ob aromaterapiji, na

zvodnih kopelih, v viseti mreZi, na sedalnih vredah in na prostem.

B

. l2ltgi
Sest uporabnikov se je udeleiilo prednovoletnega sredanja dru5tva SoZitje, na Solskem
centru. Vse dlane dru5tva je obdaril Dedek Mraz, daril so bili zelo veseli.
Praznovali smo rojstne dni uporabnikov, ki so rojeni v decembru.
V zaietku meseca nas je obdaril Miklav:.
Imeli smo prednovoletno sredanje s starii in skrbniki uporabnikov negovalnega oddelka.
Za prijetno pogostitev sta poskrbeli varuhinji iz Babitinega vrta, ki sta skupaj z uporabniki
spekli orehove piSkote. Stariem je bila ponujena predstavitev evalvacije za preteklo leto.
Na povabilo se je odzvalo pet stariev oz. skrbnikov.

Obiskali so nas uienci iz OS Smihel in nam zapeli, zaplesali in zaigrali ter tako popestrili
praznidno vzduije. Vse zbrane je obiskal 5e Dedek Mraz in nas razveselil z drobnimi
pozornostmi.
Za silvestrovo so uporabnike razveselili dlani druitva Mali princ in Dedek Mraz. Ob prijetni
glasbi harmonike je dobri mo: obdaril vse uporabnike, ki so za praznike ostali v zavodu.



2. Okupacije za spodbujanje in ohranjanje motoritnih in kognitivnih
sposobnosti:

Ustvarjali smo iz razliEnih materialov (pri tem tudi spoznavanje razlidnih materialov- testo,
sneg, blago, voda, les, materiali iz narave. papir...) in uporaba razliEnih tehnik: rezanje,
gnetenje, lepljenje, trganje, medkanje, me5anje, okusanje...
Risali in barvali ( s dopidi, s prsti, barvice, voSienke, flomastrl), razlitne tehnike ( na les,
papir, blago...)
Kuharske delavnice: priprava napitkov in sladic
DidaktiEne igre, zaposlitve (ohranjanje motorike, ohranjanje spomina, spodbujanje
pozornosti in koncentracije). Spodbujanje senzornih zaznav: taktilne plo5de,

opazovanje okolice na sprehodih, nabiranje roZ, hoja boslh nog po travi, dru:enje in stik z
iivalmi, nabiranje razlitnih plodov narave, aromaterapija ob sproidanju v multisenzorni sobi
in ob spoznavanju zeliSi v visokih gredah...

3. Prostoiasovne aktivnosti, Sirjenje socialne mreie in inkluzivne dejavnosti

Izleti v naravo, sprehodi
Pikniki (rojstnodnevni, spomladanski, kostanjev)
Praznovanje rojstnih dni in praznikov
Obiski kmetije, hranjenje in stik z iivalmi
DruZenje, igre in pogovori
PosluSanje pravljic
DruZenje in izvedba aktivnosti s prostovoljci (sprehodi, tematske delavnice, individualni in

skupinski pogovori)
Sodelovanje z bliznjimi Solami (pustovanje, prednovoletni nastop, predstave, glasbeni
nastopi...)
Obisk gledaliSda

Obiski sorodnikov in pruateljev na domu

Letos smo v sodelovanju z druitvom Soiitje Novo mesto, izpeljali jahanje in druiabniStvo z
Zivalmi v 6portno rekreacijskem centru. Odzivi sodelujotih uporabnikov so bili zelo pozitivni
(umirjenost, empatija, uienje odgovornega obnaianja do Zivali, uienje pravilnega pristopa h

konju, sodelovanje pri oskrbi in hranjenju, Sirjenje socialne mreie...). Ta projekt je bil med
uporabniki dobro sprejet in upamo, da bomo v prihodnjem letu 5e nadaljevali z omenjenimi
aktivnostmi.

Tako kot Ze nekaj let zapored, smo tudi letos, v sodelovanju z zunanjo sodelavko izvedli

zvodne kopeli z gongi in drugimi prvinskimi glasbili.
Kopeli smo izvajali v dnevnem prostoru zavoda, zato so bili prisotni vsi uporabniki oddelka.
Predvsem je potrebno poudariti, da smo omogodili tudi najteZje oviranim uporabnikom
prisotnost na dogodku, ki zvi5uje kvaliteto bivanja in na razliinih podroijih pripomore k
bistveno boljiemu poiutju, zdravju, funkcioniranju...
Uiinki kopeli na udeleiencih so bili izredni, saj so se uporabniki sprostili, umirili, nekateri celo
zaspali. Spoznali so nova glasbila in se preizkusili v izvajanju zvoka ter se tekom kopeli
okupirali s kinetidnim peskom, ki je nekaterim udeleZencem podalj5al sposobnost
koncentracije za prisotnost na kopeli.

FIZIOTERA PEWSI(A OB RA VNAVA U PORA B NIKOVa

Novejia spoznanja o rehabilitaciji pacientov pri nevroloikih okvarah, 5e posebej kjer gre za

teZjo klinitno prizadetost, kaiejo, da je fizioterapija indicirana kot zaielena medicinska veda
pri nudenju terapij. Namen fizioterapevtskih obravnav je zagotavljanje optlmalnih funkcij,
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ter izboljianje in ohranjanje kvalitete funkcionalnih sposobnosti posameznika. Fizioterapija
torej zadeva fizidno oskrbo uporabnika hkrati pa timsko delo vseh zdravstvenih delavcev v
kolektivu. Pri obravnavi je pomembno, da doseZemo bolnikovo sodelovanje, ki traja dez

celoten proces rehabilitacije.

Obravnavamo odraslo populacijo z razlidnimi motnjami in hendlkepi (v preteini meri so to
osebe z motnjo v duSevnem razvoju, ki imajo status po ZDVDTP). Posebnost fizioterapije v
centru je ta, da uporabniki poleg lokomotornih problemov primarno ustrezajo naslednjim
motnjam v duievnem razvoju. Osebe s teijo motnjo v duievnem razvoju in osebe s teZko
motnjo v duievnem razvoju.

1 Zamenjava protokolov pri rehabilitaciji kolena , kolka, rame

2 Impiementaci;e glasbene terapi;e s poudarkom na klasitni glasbi in delta valovih 432 HZ

3 Izvedba protiboleiinske fizioterapije pri uporabnikih

4 Proprioceptivna nevro facilitacua pri 3 uporabnikih

5 Priprava projektne dokumentacije za lastni domski konstrukt terapevtske mize Bobath in tako zniianja stroSkov

6 Telesna dejavnost zaposlenih ob razlitnih delovnih dnevih in lokacijah

7 Pregled in predlog za menjavo dotrajanih medicinskih pripomotkov, kot so terapevtske lice, voziaki,antidekubitusnez

blazine, 02 Aqua sprey,..

9 Predlaganje razlidnih ergonomsk h tehnik delavcem pri dvigovanju in prenaia bnikov

16 Nakup novega FTH materiala kot je npr. Kinesio taping in Medical flossing za facilitacijo limfnega sistema

11 Zamisel o vertikalizaciji uporabnikov po vzoru CikaSkega in5tituta za rehabilitacijo v Amenki

12 Vzdrievanje dobrega odnosa z kolektivom

Leto 2018 je bilo na podrodju fizioterapije za VDC Novo mesto posebno leto, ker se je v juliju
zamenjal kader na podrodju fizioterapije.
Po zadetnem pregledu mediclnske dokumentacije sem v 72 urah zaiel s procesi medicinske
rehabilitacije pri uporabnikih, ki so to potrebovali. V mesecu avgustu je fizioterapevt
implementiral glasbeno terapijo pri pacientih s demenco, cerebralno paralizo in kvadripleg'rjo.
Del raziskave je predstavil tudi na svetovnem kongresu Alzhaimer disease 2018 v Dubaju, v
septembru 2018.

. Statistiini kolai baruno prikazuje segmenacijo fizioterapevtske dejavnosti
po baruah

Telovadba za zaposlene v okviru promocije zdravja Raziskovanje s podroaja
nevroflziotera e

Adminl

Implementacija fizioterapevtski h inov

snovnaSpecialna fizioterapevtska obr o ioterapevtska dejavnost

. Podroija dela kjer se je fizioterapevt vkljuieval v prxes dela v l. 2078

_raq!!q!j!kel!ize. Inteqrqqj! rnllqE[qlejiqynosti.

8 Raziskovalno delo na podroqu nevrofizioterapije



. individualno delo
easovni normativ obravnav pri populaciji z motnjo v duievnem razvoju zdruieno z dodatnimi
motnjami ali okvarami se podaljia, oziroma je individualno prilagojen uporabniku. Vzrok
pojava le-tega je sama fizioterapevtska ocena, ki je obseZnej6a glede na teZave uporabnika.

V individualne fizioterapevtske obravnave so v povpredju vkljuteni vsi uporabniki z akutnimi
lokomotornimi po5kodbami ter uporabniki z kronilnimi nevroloikimi patologijami kot je
tetraplegija, Mb. Down, pareze,... Najpogostejse zdravstvene teiave, ki so blle
fi zioterapevtsko obravnavane so bile:
- prisotnost spastianosti;
- prisotnost fl akcidnosti;
- boledine v sklepih/hrbtenice;
- prirojene in/ ali pridobljene nepravilnosti hrbtenice;
- slaba telesna pripravljenost;
- slaba telesna biomehanika;
- kontrakturne spremembe sklepov in obsklepnih struktur.

Za doseganje naartovanih ciljev smo uporabljali razliine fizioterapevtske metode
kot so:

- Proprioceptivna nevromuskularna facilitacija (PNF);
- Greenman tehnike;
- Fizioterapevtsketehnike
- Respiratorne tehnike

in teh nike,

. respiratorna fizioterapija
Respiratorne okuZbe in prehladna obolenja predstavljajo velik problem naiih uporabnikov
predvsem, kadar le-te niso pravoiasno in ustrezno sanirane. Pri naiih uporabnikih opaiamo
ob hitrem nastopu respiratornega infekta tudi hiter potek bolezni, ter teiave pri iiSdenju
dihalnih poti in dolgorodno ohranjanje predihanosti in aistosti respiratornega aparata.
Respiratorna flzioterapevtska obravnava je bila izvedena pri uporabnikih, pri katerih so se
pojavile respiratorne okuibe in prehladna obolenja in je bila kombinirana v dogovoru z

osebno zdravnico naiih uporabnikov. Namen je bilo prepretiti Sirjenje infektivnega stanja,
kakor tudi sanacija. Sama kolidina izvedenih respiratornih fizioterapevtskih obravnav je bila
odvisna od potreb uporabnikov.

Najpogostej5e teiave za izuedbo respiratorne fizioterapije v letu 2018 so bile:
- prehladna obolenja;
- kronidne respiratorne bolezni;
- respiratorne okuibe,
- motnja poZiranja in hipersalivacija.

Za blaienje teiav in vkljuievanje v proces zdravljenja so bile s strani respiratorne
fi zioterapije izvedene naslednje storitve:
- dihalne vaje;
- aspiracija dihalnih poti;
- inhalacije z zdravilnimi aerosoli;
- vlaienje dihalnih poti z uporabo fizioloike raztopine;
- drenaZni poloZaji.

Vsak dan smo izvajali terapevtske postopke, ki so kljudnega pomena za kvalitetno iivljene.
Sunkovito, glasno, refleksno izdihavanje zraka zaradi draienja dihalnih poti s katerim
oiistimo pljuta. To imenujemo skrb za dihala, kjer je pomembna redna respiratorna terapija
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. edukacua negovalnega osebja
Konstantno je na oddelku nege potekala edukacija zaposlenih o dnevnih aktivnostih
uporabnikov, optimalnih legah in poloiajih...

. projekt zdravstvena preventiva zaposlenih
V okviru tega projekta fizioterapevt kot primarni kontakt sanira lokomotorne teiave
zaposlenih v VDC Novo mesto.

. sploino o nevroloikih patologijah uporabnikov
Neartikulirano gibanje, ki parcialno prizadenejo mi5iine skupine in s tem povezan del telesa
imenujemo pareza. Totalno funkcionalno izgubo pa poimenujemo paraliza. Klasificiramo jih
lahko v 3 vrste kot so osrednja, periferna ter psihogena paraliza. Razdelimo jih lahko tudi kot
mono pareza/plegi1a, di parezalplegija, para parezalplegija, tri parezalplegija, tetra
pareza/plegija, hemi pareza/plegua. Fizioterapevt kot avtonomen zdravstveni delavec pred

zaaetno fizioterapevtsko obravnavo naredi anamnezo, kjer pacienta vpra5a, kdaj so se

doloieni simptomi prvii pojavili, ali simptomi trajajo ves das ali pa samo na dolodene
trenutke v dnevu. Anamnestitne podatke dopolni s podatki pridobljenih od nevrologa in

medicinske sestre. Potem lahko izvede preiskavo moZganskih Zivcev oziroma se skoncentrira
le na tiste, za katere sumi, da bi jih bilo potrebno preiskati, kot je npr. obrazni iivec. Posebej
pomembna je tudi preiskava motoriinih funkcij, s katerimi preverjamo gibljivost telesa,
propriocepcijo, ravnotezje in zmoZnost upiranja pacientovega telesa zunanjim ter
gravitacijskim silam. Vedeti moramo, da je skeletno miSitje predstavljeno v precentralni
vijugi(gyrus) nasprotne moiganske poloble. Misidne skupine, ki opravljajo zelo zahtevne
gibalne funkcije, so tudi reprezentatirane z najvedjim delom motoridnega korteksa. Vsak
fizioterapevt, ki se ukvarja z nevroloiko tematiko mora na zgornjem udu poznati 3 reflekse.
Bicepsov refleks, kjer udarimo na kito bicepsa, kar povzroii fleksijo v komolcu. Dalje
triceposv refleks, z udarcem po tricepsovi kiti nad olekranonom, ki povzrodi ekstenzijo v
komolcu. Zadnji refleks na zgornjem udu je brahioradialni, kjer z udarcem refleksnega
kladivca na stiloidni proces radiusa povzrotimo fleksijo v komolcu. Na spodnejm udu
poznamo 2 refleksa. Patelarni refleks, kjer udarimo z kladivcem po kiti kvadricepsa pod
patelo, kar povzroai kontrakcijo kvadricepsa in posleditno ekstenzijo v kolenu. Ahilov refleks
se sproii ko z kladivcem udarimo po Ahilovi tetivi . Udarec povzroii kontrakcijo miSice triceps
surae, kar povzrofi plantarno fleksijo v gleZnju. Poznati moramo tudi lokalizacijo refleksnega
centra. Tako vemo, da je za bicepsov refleks lokac'tja C5-C6. Za Tricepsov refleks je C6-

CS.Brahioradialni refleks je C5-C6.Patelarni refleks ima lokacljo L3-14 in Ahilov refleks v 51-
s2.

Koordinacija in \rzorec hoje je ena najpomembnejiih veidin, ki jih mora fizioterapevt trenirati
skozi celotno klinidno kariero. Le tako lahko ugotovi in zazna kdaj gre za ataksijo, kjer
pacient izgubi koordinacijo gibov. To za sabo prinese tako negotovo stojo kot hojo. Pri

spinalni ataksiji so gibi od zatetka nekoordinirani, vendar jih pacient popravlja z vidom. Torej
ataksija nastopi ko ima pacient odi zaprte. Pri cerebelarni ataksiji se motnja pokaie na

koncu giba. Pri poskusu prst na nos se na koncu giba pojavi intencijski tremor. Vid v tem
primeru ne pomaga pacientu, da bi popravil gib.

s ciljem izka5ljevanja. Pri pacientih z vstavljeno dihalno cevko je bilo potrebno s katetri
tistiti izloike iz dihalnih poti.

. zagotavljanje rednega in izrednega servisa rehabilitacijskih pripomoikov
Vsem uporabnikom VarsNeno delovnega centra, ki bivajo tu zagotavljamo servis (redni,
izredni) njihovih ortopedskih in rehabilitacijskih pripomodkov. Vsi stroiki so bili pokriti s

srani ZZZS.
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Testi za pregled koordinacije gibov so posiskus prst na nos, peta koleno ter Rombergov test.
Preiskujemo pa tudi spremembo kinetidnega ravnoteZja ter spremembo posturalnih in
gibalnih mehanizmov. Poznamo ataksiano hojo, cerebelarno hojo, hojo pri okvari labirinta,
spastiano hojo, spastiino-ataksitno hojo, hemiplegitno hojo, peronealno hojo ter racajoio
hojo.
Te osebe imajo ohranjeno zavest in viSje mentalne funkcije, vseeno pa so okrnjeni v svojih
vsakodnevnih Zivljenjskih opravilih, hkrati pa potrebujejo znatno mero motivacije, kar lahko
hitro pripelje do sodbe, da niso dober rehabilitacijski potencial. Ce najprej pogledamo nivo
prsnega koia vidimo, da tim viSje je poikodba hrbtenjaie, vedji del prsnega ko5a bo
prizadet. Pri akutni okvari v srednjem torakalnem predelu ima pacient prizadete medrebrne
miSice, pri poskodbi v cervikalnem delu hrbtenjade pa je lahko prizadeta tudi diafragma. Z
ustrezno fizioterapijo medrebrnih mi5ic pacient lahko vzdriuje izmenjavanje zraka v dihalih s
sveiim zrakom, a le doloien das. Zaradi poSkodbe hrbtenjade na viSjih nivojih je zaradi
niZjega stanja simpatidne napetosti oZilja, vedja raziiritev Zil, krvni tlak je nizek kar privede,
da pacient izgublja toploto. Vedeti moramo, da je pri nestabilni hrbtenici potrebna aim
hitrejia mobilizacija, teprav ima na zadetku teiave z nizkim krvnim tlakom zaradi poloZaja v
katerem je bil dlje tasa. Namesto prizadetih miSic skuiamo pri bolniku ojadati druge skupine
mi5ic, da bi prevzele nadomestno funkcijo prizadetih mi5ic. Cimprej zadnemo rehabilitacijo v
smislu uienja uporabe pripomotkov(vozitek, PC). Pri paraplegikih lahko pride do pojava s
hipertonUo skeletnih misic, kar imenujemo spastidnost. Nevarnost pa je tudi venske
tromboze zato se 5e vedno kot profilakso uporablja tehnika povijanja nog ali noienje
kompresijskih nogavic. Priporoda se tudi medikamentozna terapija s antikoagulantnimi
zdravili.

11.2. DOMSKO VARSruO _ STANOVANJSKI DEL

V letu 2018 smo v VDC-ju Novo mesto v popoldanskem iasu izvajali razlidne aktivnosti z
namenom ohranjanja sposobnosti uporabnikov in vzdrievanja njihove dobre fizidne kondicije.
V mesecu maju je postalo popoldansko delo koordinirano in konstantno nadzorovano, ker
smo zaposlili strokovnega delavca samo za popoldansko delo v stanovanjskem delu zavoda.

Aktivnosti smo izvajali na naslednjih podrodjih:

7.) skrb za sebe
Uporabnike smo usmerjali in vzpodbujali pri izvajanju osebne higiene (higiena zob, umivanje
rok, tuSiranje, umivanje s krpico, britje). Vzpodbujali smo jih, da izvedejo aktivnosti dim bolj
samostojno, 1 x tedensko smo izvajali striienje nohtov.

2.) skrb za oije in iirie okolje
Skupaj z uporabniki smo urejali oije okolje: preobladenje postelj, urejanje garderobnih omar,
nodnih omaric, omaric za ievlje, predalov pod posteljami, sprotno sortiranje opranih obladil
po omarah, zalivanje sobnih roZ, pospravljanje dekoracije po praznikih. urejanje prostora
popoldanskih delavcev, diSienje plastenk z vodo, odstranjevanje pokvarljivih Zivil. Glede na
sezono smo menjali osebno garderobo v omarah (pospravili zimsko in pripravili poletno in
obratno). Nekaterim uporabnikom je bilo potrebno pogosteje urediti noano omarico, ker so v
njih shranjevali hrano, umazana obladila...
Urejali smo iirSe okolje: sadili roie v balkonska korita, uredili in zasadili korita z roiami pri
vhodu, grabili in pometali listje, aistili sneg.
Eden uporabnik je obtasno izvajal tiSdenje sluZbenih avtomobilov.
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3. ) gospodinjske aktivnosti
Pripravljali smo razlidne pribolj5ke: piSkote, pecivo, sadne kupe, ledene kave, kuhali daj, kavo,
pripravljali sladoled, osveZilne napitke, palaiinke, sadno torto. Dva uporabnika sta prevzela

vlogo gospodinje, in sicer: pomivanje posode, zlaganje posode v pomivalni stroj in zlaganje
posode v kuhinjske omare.
Nekateri uporabniki so se udeleiili kuharskega tedaja, ki ga je organiziralo Drustvo Soiitje Novo
mesto v mesecu novembru in decembru.

4.) prosto iasovne aktivnosti
Za ohranjanje fiziane kondicije smo izvajali: kraj5e in daljse sprehode (do Doma starejiih
obdanov, v mesto, ob reki Krki, do KnjiZnice Mirana Jarca), telovadbo v telovadnici zavoda,
rekreacijo v OSPP Dragotin Kette, koSarko na igriSdu pri zavodu, igre z iogo, badminton,
kegljanje, voinjo sobnega kolesa, izlete v okolico mesta; Dolenjske Toplice, Bivalno enoto
Trebnje.
Ob lepem vremenu smo se druiili v uti na igri5iu zavoda, se sprehajali po dvoriSiu VDC-ja in
obiskali iivali pri DSO-ju.
Za prijetno wdu5je smo izvajali: ples, karaoke, igranje na initrumente (harmoniko, elektridne
klaviature), petje, posluianje narodno - zabavno glasbo.

Izvajali smo nakupe osebnih potrebidin in priboljikov v razliinih trgovinah (Tu5, Mercator,
Spar).
Uporabniki so radi barvali pobarvanke, risali, posluiali pravljice in zgodbe, brali, gledali revije
in stare fotograflije, igrali druiabne igre, sestavljali didaktiine igrade.
Izvedli smo razlidna praznovanja (rojstni dnevi, silvestrovanja) in obeleiili razliine praznike:
Kulturni praznik (pogovor o Francetu PreSernu, branje pesmi), Valentinovo (izdelava srdkov),
Pust (krofi in peka peciva, izdelava plakata za Pusta), Velika noi (izdelava velikonodnih
kokoSk in barvanje pirhov), Dan mrtvih (obisk grobov svojcev in priiig sved), Miklavi (pisanje
pisem), BoZid (posluianje novoletnih in boiidnih pesmi, ogled okraienega mesta), Novo leto
(izdelava dekoracije, postavitev in okrasitev jelk).
UdeleZili smo se razlidnih sretanj in prireditev: Obinega zbora Dru5tva Soiitje Novo mesto,
koncerta ob 5o-letnici Druitva Sozitje v Krikem, praznovali smo 3o-letnico naiega
uporabnika v GostiSdu Loka, 2 uporabnika sta se v spremstvu prostovoljke udeleiila koncerta

"Pomagajmo druZini Rajk", udeleZili smo se poletnega piknika ter prednovoletnega sreianja,
ki ju je organiziralo dru5tvo Sozitje Novo mesto.

V letu 2018 smo v dasu od27.8. - 31.8. 2018 organizirali morsko letovanje v Baiki in

letovanje na EkoloSki turistiini kmetiji Le5nik v Smartnem pri Slovenj Gradcu v dasu od 28.5.

- 1.6.2018.
Udeleievali smo se sobotnih pohodov in izleta v organizaciji Druitva Soiitje (po poti filma Reka

ljubezni).

5.) socialne veiiine
Veliko iasa smo namenill pogovoru z uporabniki; imeli so moZnost povedati svoje ielje,
predloge in nam zaupali svoje teiave, predvsem ob ponedeljkih, ko smo imeli sestanke in

smo skupaj naartovali popoldanske aktivnosti. Poudevali smo jih o ustrezni komunikaciji,
dobrih medsebojnih odnosih ter primernem obnaianju.
Sproti smo reievali konflikte med uporabniki. Izvedli smo tudi razlidne premestitve

uporabnikov, predvsem tam, kjer je prihajalo do nesoglasij.
Uporabniki so bili veseli obiskov: svojcev, prostovoljcev, aktivistov RK, skavtov, ki so prinesli
lui miru.
Obiskali smo uporabnike, ki so bili v bolniSnici zaradi razliinih bolezni.
Izvedli smo anketo o zadovoljstvu uporabnikov z bivanjem v zavodu.
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6, ) i n d ividua ln e a kti vnosti
Pri popoldanskih aktivnostih smo upoStevali tudi individualne Zelje posameznikov. Tako smo z
uporabniki: sestavljali sestavljanke, izdelovali individualne nafrte in evalvacije, izvajali masaio
na masaZnem stolu, se sproStali v multisenzorni sobi, snoezelenu.

7.) svojci
Uporabnikom, ki so Zeleli, smo omogoiili telefonske klice.

a.) Stiki s svojci
Uporabnikom, ki so ieleli, smo omogodili telefonske klice. Enega uporabnika smo vedkrat
odpeljali k sorodnikom in prijateljem, ker nima stariev in ima zelo veliko potrebo po stikih z
njimi. Za eno uporabnico smo se sproti dogovarjali za obiske pri sosedi, kjer je bivala v tasu
svoje mladosti.
b,) Sestanek s svojci
V mesecu decembru smo izvedli sestanek s svojci, na katerem smo zaposleni svojcem podali
pomembnejie informacije in ugotovitve, hkrati pa so svojci izpostavili svoja mnenja in
opaZanja.

8,) posebnosti
V drugi polovici leta smo v 1. nadstropju uvedli nekaj novosti:
a./ Na vhodna vrata smo namestili zvonec z Info todko za vse obiskovalce, z namenom

zagotavljanja zasebnosti stanovalcev ter nemoten potek popoldanskih aktivnosti.
b.)Y deiurno sobo smo namestili mobilni telefon, na katerega smo dosegljivi zaposleni,

predvsem v iasu, ko se vsi skupaj nahajamo zunaj na igriSiu oz. v bliZnji okolici zavoda.
r./ Na vrata sob stanovalcev smo namestili plastificirane osebne fotografije ter zamenjali

listide z imeni in priimki stanovalcev, s iimer so bili stanovalci ved kot zadovoljni.
d./V hodniku pri dvigalu je bila na steno pritrjena nova, vedja oglasna deska v ielji, da se

stanovalce dodatno motivira pri dolodenih stvareh. Stanovalci si dnevno ogledujejo
novosti na deski in komentirajo videno, tudi tisti na vozidkih, saj je nova deska veija, prav
tako so v veajem formatu tudi zapisi in slikovni material.

Bivalna skupina na Cesarjevi ulici v Novem mestu je disloclrana enota zavoda, v kateri iivi bolj
samostojno iivljenje 12 stanovalcev, 5 moikih in 7 Zensk. Dva moika in dve Zenski so
nameSdeni v dvoposteljnih sobah, ostalim pa je zagotovljena namestitev v enoposteljni sobi,
kar jim izredno veliko pomeni. Pokebujejo in cenijo zasebnost.
Od aprila 2017 je bivalna skupina kadrovsko samostojna. Stanovalce popoldan spremljajo in
vodijo dve varuhinji in dve bolnidarki, dodatno ena streinica pomaga pokrivati notno delo ter
strokovna delavka, ki se kot vodja vkljutuje v skupino dvakrat tedensko. Za zdravswene
zadeve skrbi medicinska sestra z oddelka varstva, vodenja in nege.

V bivalni skupini se izvaja storitev institucionalnega varstva 7 dni v tednu, vse dni leta, od tega
5 dni 16 urno, ob vikendih in praznikih pa 24 ut institucionalno varstvo.
Enajst stanovalcev se med tednom v dopoldanskem iasu redno vkljuiuje v program dnevnega
varstva, vodenja in zaposlitve v dislocirano enoto II - delavnice Briljin, ena stanovalka pa

redno dela v mizarski delavnici v VDC Smihel. Znotraj zaposlitvenega programa se 6
stanovalcev enkrat do dvakrat tedensko vkljuduje v delo na Centru biotehnike in turizma ter 3
stanovalke (izmeniino) v zlaganje perila v zavodu.
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V dobrih petnajstih letih delovanja bivalne enote, so ugotovitve o vplivu take oblike bivanja, 5e

vedno zelo pozitivne, kar se odraZa v zadovoljswu stanovalcev kot tudi njihovih svojcev.
Glavni cilj in namen, ki mu sledijo vsi zaposleni je, Zivljenje oseb z motnjo v razvoju dim bolj
pribliZati Zivljenju v druZini. In res je bivalna postala njihov dom, v katerega se vedno znova
vradajo, eni pa so v hiSi stalno, saj nimajo vei svojcev. Zivljenje v taki obliki resniino
omogoia osebam z motnjo v razvoju bolj kakovostno Zivljenje in vedje moinosti upoitevanja
individualnih potreb. Velik poudarekje na odnosih in medsebojnemu razumevanju, veliko je
vodenega pogovora s celo skupino in individualno, glede na potrebe, ki se kaZejo. Stalno jih
udimo in spodbujamo konstruktivno komunikacijo. Ponujeno je veliko raznovrstnih vsebin, ki

zagotavljajo stalno utenje in ohranjanje razlidnih pridobljenih spretnosti.

Skozi celo leto je potekalo strokovno delo na vseh nivojih in sicer:
i individualno delo s posamezniki,
> delo s skupino,
; svetovanje, usmerjanje, vodenje in usposabljanje stanovalcev,
i vzpodbujanje stanovalcev za dim bolj samostojno iivljenje,
> vkljudevanje in povezovanje z okoljem,
z sodelovanje s starii in svojci,
> skrb za zdravje itd.
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Stanovalci so zelo odgovorni in so lepo skrbeli za urejenost hi5e, tako skupnih prostorov kot
tudi svojih sob. Pri tem smo jim nudili vodenje in pomod ter jih krepili k dim veiji
samostojnosti pri izvajanju vsakodnevnih hiSnih opravil, h skrbi za urejenost zunanje okolice
(pometanje tlakovanih povrsin, samostojno koSenje trave, rezanje in skrb za iivo mejo ter
grmovnice...), delu na vftu, skrbi za balkonske roZe, vlaganju in shranjevanju pridelkov, itd.

Nabrali so precej bezga, lipe, melise in koprive ter jih posuiili za Eaj, naredili pa so tudi nekaj

soka. UpoStevali so dogovor, da se spremlja in izkoristi kar narava ponuja. Z leti se vidno
pozna napredek pri stanovalcih na vseh podroijih Tivljenja.

Konec leta je bila izvedena renovacija kopalnice v pritliiju.
Stanovalci so se odloiili, da se preizkusijo v reji kokoSk, zato smo spomladi nabavili manj5i

koko5njak ter pet kokosi. Vsi so bili navduieni in pridno skrbeli za njih in se veselili

vsakodnevnega rezultata - jajdk.

Cez leto se izvedli nekaj skupnih izletov, redno hodili na pohode in sprehode, hodili na

rekreacijo preko Soiitja, obiskovali kuharski tedaj, se udeleiili seminarjev preko SoZitja in

letovanja v okviru VDC-ja, si ogledali dva muzikala (karte je plaialo dru5tvo Mali princ)... Dva

stanovalca sta imela 5e vedno redno enkrat tedensko uro harmonike z ufiteliem in pridno

vadila. V tem letu sta bila pogosto vabljena v posamezne enote zavoda, da sta popestrila

rojstne dneve ali posamezne dogodke. Pridela sta tudi z rednimi obiski skupine starostnikov v
DSO Novo mesto, kjer sta enkrat meseino poskrbela za popestritev njihovega vsakdana, na

kar sta bila zelo ponosna.

Spomladi 2018 smo izpeljali temeljito zunanjo ureditev. Povezali smo se z uaiteljico iz Centra

biotehnike in turizma ter v sodelovanju z njihovimi utenci izvedli zasaditev grmovnic in

ureditev okolice.
Na vrtu ob hi5i, so tako kot vsako leto, uspeli pridelati veliko zelenjave za lastne potrebe in tudi
veliko pridelkov shranili za ozimnico. Pri tem so bili vsi aktivni in pomagali po svojih modeh.

Pri sodelavki so nabrali ogromno bio jabolk in iz njih naredili veliko soka, jaboltnega kisa ter
posuSili krhlje... Pri biviem sodelavcu so nabrali veliko kolidino sliv in skuhali marmelado.



Tudi v tem letu so ohranili dobro sodelovanje z ljudmi iz okolja in zanje aistili orehe, rezali
vetje kolidine kostanja... V zahvalo so dobili nekaj dobrot. 5e vedno je potekalo tudi zbiranje
starega papida. Nekateri znanci stanovalcev bivalne redno so prinaiali papir, ki so ga

stanovalci obiasno odpeljali na Dinos, denar pa porabili za priboljike.
V sodelovanju s dlani druitva Mali prlnc smo izpeljali delavnico izdelovanja adventnih oz.

novoletnih aranimajev.

Nekaj stanovalcev je redno obiskovalo knjiinico v mestu in samostojno skrbelo tudi za vradanje
knjig. Redno je v hiSo prihajala frizerka in skrbela za urejenost stanovalcev, nekateri od
stanovalcev pa so obiskovali zunanjega frizerja samostojno.
Za dobro povezanost in prijetno poiutje stanovalcev so poskrbeli tudi s praznovanjem rojstnih
dni. Vsakemu stanovalcu smo organizirali ta dan tako, da je bil to res poseben dan zanj
(veierja po njegovi Zelji, torta) in skupno praznovanje. Dva stanovalca sta praznovala okroglo
obletnico in pripravila vedjo pogostitev v gostilni.

ie tradicionalno smo v mesecu oktobru izvedli skupni izlet, na katerem smo ponovno preiiveli
prijeten dan skupaj. Obiskali so bivalno enoto Menges, si ogledali gl'ad Zaptice ter etnolo5ki
muzej na prostem, se sprehodili po starem delu mesta Kamnik ter imeli skupno kosilo na

kmetkem turizmu pri Tft inu.

Skozi celo leto smo vsi skupaj skrbeli za ohranjanje psihofizidnih sposobnosti ter zdravo
prehrano; spodbujali gibanje (redni sprehodi, redna rekreacija, pohodi preko druStev SoZitje in

Mali princ...) itd..
Za vsakega stanovalca vodimo dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o standardih in
normativih v socialnem varstvu, ki obsega evalvacijo individualnega programa za
institucionalno varstvo. Vsakdanje posebnosti in dogodke smo redno beleZili v Pro bit.

Zaposlene smo imele redne delovne sestanke, kjer smo se seznanile z aktualnimi zadevami. ie
drugo leto smo v hisi izvajali nadela Notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti :ivil, ki

obsega redno beleienje temperature hladilnikov in skrinj, datumsko oznadevanje aftiklov za

shranjevanje v skrinji...
Od meseca marca je potekala redna supervizija za vse zaposlene pod vodstvom zunanje
sodelavke dr. Zdenke Zalokar Divjak in se je izkazala za zelo pozitivno.

Konec leta je bil pester, poln razlidnega dogajanja - obdarovanje Miklavia, zabava v
delavnicah, novoletna zabava druStva Soiile, obisk in obdarovanje predstavnic RK Novo
mesto, obdarovanje vseh stanovalcev v okviru krajevne skupnosti Drska, obdarovanje dru5tva
Mali princ, itd.
Sestega decembra smo izpeljali novoletno sredanje za vse starie in skrbnike stanovalcev.
Odziv je bil tako kot vsako leto zelo dober, svojci pa zadovoljni z delom vseh zaposlenih ter
na sploh z dogajanjem v bivalnl.

II.4 BIVALNA ENOTA TREBNJE Glavarjeva 5

Bivalna enota Trebnje nudi v mirnem stanovanjskem okolju uporabnikom prijetno bivanje v
eno in dvoposteljnih sobah.
Na dan 31.12.2018 je v enoti bivalo 12 uporabnlkov, 6 moSkih in 6 Zensk, najstarejSa
uporabnica je Stela 55, najmlajSa pa 28 let.

Od ponedeljka do petka zagotavljamo 16 urno, sobote, nedelje, praznike in dela proste dni
pa 24 urno institucionalno varstvo.
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V dopoldanskem iasu (od ponedeljka do petka) se uporabniki vkljuEujejo v storitev
dnevnega varswa v enoto Trebnje.
V enoti je, po mesednem razporedu, delalo 7 zaposlenih, dvakrat tedensko (ob ponedeljkih in

fetrtkih) sta bili prisotni strokovna delavka in medicinska sestra.

V letu 2018 smo uporabnikom zagotavljali osnovno oskrbo, ki je zajemala bivanje v B.

enoposteljnih in 2. dvoposteljnih sobah, s skupnimi sanitarnimi prostori in prostori za osebno
higieno. V okviru osnovne oskrbe smo v dopoldanskem iasu izvajali ii5denje prostorov in
pranje osebnega in skupnega perila. Dopoldanska delavka je opravljala osnovno varstvo tudi
v primeru slabega podutja uporabnikov ali ob laZjih bolezenskih stanjih, zaradi katerih je bil
potreben poiitek v sobi. Ob zahtevnejSih bolezenskih stanjih, pri katerih je bila potrebna
zdravstvena oskrba, ki jo izvaja ustrezno strokovno osebje (medicinska sestra, diplomirana
medicinska sestra) pa smo uporabnike zaiasno premestili v zavod v Smihel.

Pri nabavi, pripravi in postreibi hrane so se aktivno vkljufevali tudi uporabniki.
V okviru zagotavljanja storitve organizirane prehrane v enoti smo nabavljali iivila pri izbranih

ske Mlekarne, Impulz DomZale in KZ Trebnje), zaradi
spremenil tudi natin dobave. Zivila so dostavljali v enoto.
i v prodajalni KZ Trebnje, ki je v neposredni bliiini, da smo

ohranili vkljuievanje uporabnikov v natrtovanje in nabavo iivil. Ohranili smo tudi
sodelovanje z lokalnimi pridelovalci (mletne izdelke, sadje in med).

Pripravljali oz. kuhali smo vse obroke in pri tem aktivno vkljudevali uporabnike. Protokoli v
zvezi s prehranjevanjem so izredno pomembni, saj pri uporabnikih spodbudijo vrsto obtutkov
in tutov, ki jim pomagajo ustvarjati udobno, domate, varno in prijetno okolje. Posebej se to
izraia ob praznovanjih. Zato smo veliko pozornosti namenjali pripravi peciva in drugih dobrot
ob praznikih, rojstnih dnevih in drugih praznovanjih ali sretanjih v enoti.
V pomladnih in poletnih mesecih smo tudi v letu 2018 aktivno nabirali zeliSda za iaj, jih suiili,
pakirali v vretke in kuhali domat daj. Prav tako smo poleti kuhali domaio marmelado in v
sodelovanju s kuharico iz enote Briljin pripravljali ozimnico.

Socialna oskrba uporabnikov v bivalni enoti je v okviru varstva zajemala nudenje pomofi pri

vzdrievanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblafenju, hoji,
komunikaciji in orientaciji).
V storitvi vodenja smo spodbujali uporabnike k samostojnosti pri opravilih, ki jih, s

prilagoditvami in v svojstvenem iasovnem okviru, 5e zmorejo, predvsem pa v skrbi za

osebno higieno in urejenost, pridobivanju vei.in gospodlnjstva, urejanju sob in skupnih
prostorov, skrbi za osebno in skupno perilo, naartovanju aktlvnega preZivljanja prostega tasa
in rokovanju z denarjem.

Izvajali smo individualne pogovore z uporabniki glede na njihove potrebe in Zelje, jim nudili
oporo in razbremenilne pogovore. Z vsemi uporabniki smo opravili evalvacijo individualnega
programa institucionalnega varstva in povabili svojce k predstavitvi.

1B

Tudi v letu 2018 so zaposleni ob rednem delu opravljali vlogo kljuine osebe, predvsem za

uporabnike, ki nimajo svojcev ali se le-ti, iz najrazlidnejiih razlogov, ne morejo aktivno
vkljudevati v iivljenje in delo v enoti. Kljudna oseba je bila uporabniku v oporo, pomagala mu
je pri nakupu obladil, obutve, pribolj5kov, urejanju sobe, prisluhnila je osebnim stiskam,
teiavam, skupaj sta naartovala praznovanje rojstnega dne in druge pomembne dogodke v
njegovem Zivljenju.



Na rednih tedenskih sestankih in v individualnih pogovorih so imeli uporabniki moZnost
aktivnega sodelovanja pri nadrtovanju Zivljenja in dela v enoti (planiranje aktivnosti,
oblikovanje jedilnikov itd.).
Stalna delovna naloga je bila krepitev socialnih ve5tin uporabnikov, spodbujanje primerne
komunikacijo in vodenje k strpnim medsebojnim odnosom.

S svojci in zakonitimi zastopniki smo sodelovali individualno (ob obisku v enoti, obisku na
domu, telefonsko in pisno), skupinsko ter jih seznanjali z Zivljenjem in delom v enoti. V
septembru smo povabili starSe na otvoritev prenovljene terase in v decembru na novoletno
sredanje.

Uporabnikom smo nudili oporo in pomoa pri vzdrievanju stikov s svojci in njim pomembnimi
osebami.

Tekom leta smo izvajali Stevilne prosto iasovne aktivnosti:
- Aktivno smo se udeleievali programov Druswa SoZitje Trebnje - jahanje, bowling,

kopanje v SmarjeSkih Toplicah, jesenski piknik, likovne delavnice, novoletno sredanje z
Dedkom Mrazom.

- Sodelovali smo z Dru5tvom Mali princ - finanino so podprli in izvedli adventne delavnice,
ob novem letu je uporabnike obdaril Dedek Mraz.

- Udeleievali smo se mesednih sredanj Vere in ludi. V oktobru smo pripravili sredanje v
enoti. V decembru nas je obiskala koordinatorka skupine, ki je skupaj z uporabniki
postavila jaslice.

- Posebno pozornost smo namenjali gibanju, najbolj priljubljena je bila hoja- krajsi in
dalj5i sprehodi v popoldanskem ali veternem dasu, po mestu ali v naravo.

- Uporabnikom smo omogodali obiske trgovin, jih spremljali in jih vodili pri nakupovanju
priboljSkov, osebnih potrebSdin, oblaiil in obutve.

- Izvajali smo kraj5e popoldanske izlete. Uporabnike smo spremljali na obisk domaiega
kraja, sorodnikov, pokopaliSt.

- V novembru smo obiskali muzej starih strojev in predmetov, ter mlin v Statenberku.
- Obiskovali smo knjiZnico.
- Praznovali smo rojstne dneve, cerkvene in driavne praznike. Na te posebne dogodke

smo se skrbno pripravljali. Tematsko smo okrasili sobe, skupne prostore/ se dogovorili
kakSen bo jedilnik, nabavljali hrano, kuhali, pripravljali pogrinjke, itd. Vsi uporabniki so
praznovali rojstni dan po svojih Zeljah, nekateri so si zaZeleli izlet ali gostilno, drugi so

izbrali svojo najljubSo jed, tretji so si zaieleli, da jih obiSdejo pruatelji in zaigrajo na

harmoniko.
- Udeleievali smo se dogodkov v kraju, ogledali smo si muzikla Moje pesmi moje sanje in

Briljantina, kino predstavi Ne z mojo hderko in Cebelica Maja.
- Tedensko smo zbirali star papir in ga mesedno vozili na Dinos v Novo mesto. Iz izkupidka

si poleti skupina privoSdi sladoled, kavico, kupijo si kreme in zdravila (ki se jih ne dobi na

recept) za skupno uporabo.
- Nekateri uporabniki so si iz svojih sredstev v preteklem letu kupili masaZne stole, en

uporabnik je naroden na Slovenske Novice, kar mu je tudi v tem letu veliko pomenilo in
jih je z veseljem bral.

- Uporabniki so lahko koristili storitve frizerke in maserke, ki je prihajala v enoto, nekatere
pa smo, glede na njihove ielje, pospremili k frizerju v lokalno okolje.

- Trije uporabniki so se udeleZili letovanja na Turistiini kmetiji Le5nik v Slovenj Gradcu,
trije so letovali na morju v Ba5ki, dva sta se udeleiila programa VZU v Portorozu in

taborjenja ob Kolpi.
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Od januarja 2018 je prihajala v enoto prostovoljka. Z uporabniki se je druZila, se vkljuievala
v aktivnosti in jih tudi samostojno izvajala. Uporabniki so jo zelo lepo sprejeli in jo z veseljem
pridakovali.

Formalni okvir za lzvajanje storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za

odrasle v VDC doloiata Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarsfvenih storitev.

VODENIE zajema: pomoi pri re6evanju osebnih in socialnih stlsk, oblikovanje, izvajanje in

spremljanje individualnih programov, vzdrZevanje stikov in sodelovanje s posameznikom
oziroma njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami ter
organiziranje prostoaasnih aktivnosti.
VARSTVO zajema: pomoa pri wdrievanju osebne higiene, pomot pri vstajanju, obladenju,
obuvanju, sezuvanju in slaienju, pomod pri gibanju in hoji, pomoi pri komunikacui in

orientaciji, organiziranje prevozovr ki niso zdravsweno indicirani ter programe, ki so

namenjeni vkljuievanju v okolje in so v korist vsem uporabnikom.
ZAPOSLITEV POD P}SEBNIMI POGOJI je zaposlitev pri proizvodnih in drugih delih oziroma
delovno okupacijo, prilagajanje strojev in delovnih pripomodkov zmogljivostim posameznika,

razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, uvajanje v delo, zagotavljanje pogojev za varno
delo, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomodkov za iatajanje
programov ter prodajo lzdelkov.

upravitenci do storiwe so odrasle osebe z motnjami v duievnem razvoju, ki imajo prirojeno
zniZano raven inteligentnosti, niae sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoriinem in
socialnem podrodju ter pomanjkanje veSdin, kar se odraia v neskladju med njihovo mentalno
in kronoloSko starostjo ali osebe, pri katerih je takino stanje posledica bolezni ali po5kodbe.

Podlaga za izvajanje stotive je oblikovanje individualnega dogovora o izvajanju storitve.
Storitev se izvaja po metodah individualnega in skupinskega dela, pri demer se upoStevajo
naiela individualizacije, multidisciplinarnosti, celovitosti obravnave, aKivnosti, avtonomnosti
in moZnosti izbire.
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Za zaposlene smo imeli v preteklem letu organizirano supervizijo, ki jo je izvajala dr. Zdenka
Zalokar Divjak.
V novembru smo organizirali strokovno ekskuzijo v DOU Impoljca in v njene enote, ter v
Bivalno enoto Kriko Leskovec.
Celoten kolektiv se je dnevno trudil svoje delo opraviti kvalitetno in strokovno z veliko mero
srtnosti in empatije. Na rednih mesetnih delovnih sestankih smo si zadali skupne cilje in
metode dela in jih nato tudi izvajali. Dnevno smo sodelovali z zaposlenimi iz enote dnevnega
va rstva.
Uporabniki imajo izbrano osebno zdravnico dr. Elizabeto Zlalpan v Zdravstvenem domu
Trebnje, sodelovali smo tudi z zunanjo sodelavko dr. Zdenko Zalokar Divjak in psihiatrom dr.
Petrom Kapiem, ki sta v enoto prihajala po potrebi oz. po dogovoru.

fiL VoDENJE, VARSTVO rN ZAPOSLTTEV POD POSEBNTMT
POGOJI



V dnevno varstvo, vodenje in zaposlitve pod posebnimi pogoji so v Enoti I poleg uporabniki
vkljudenih v institucionalno varstvo vkljuieni tudi uporabniki, ki Zivijo doma ali pri sorodnikih.
V Enoti I so v letu 2018 programi potekali:

- 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, kooperativno delo in programe vseiivljenjskega udenja in aktivnega
preiivljanja prostega iasa.

- 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 najenostavnej5a kooperativna
dela in posamezne faze na lastnih izdelkih.

V navedene oblike storitev je bilo ob koncu leta 2018 vkljudenih 37 uporabnikov, od tega 15

Zensk in 22 moikih.

Tabela it: Stevilo uporabnikov in delavcev v skupinah na dan 31. 12.2Ol8

Oblike dnevnega varsWa
V Enoti I

st.
uporabnikov

st.
delavcev

Varstvena skupina 2

Skupina starostnikov L4 2,5 (in 1 javni delavec)

Mizarska delavnica 10

SKUPA] 37 8,5*

x Od tega je ena delavka strokovna delavka za vse skupine in vodja Enote.

Varstvena skupinaje svoj program izvajala v pritlidnih prostorih zavoda. Uporabniki,
vkljudeni v to skupino, Zivijo v veliki vedini doma in se v program dnevno vkljutujejo. Zaradi
motenj v duievnem razvoju in drugih specifidnih teiav, ki jih imajo, vkljuditev v zaposlitev
pod posebnimi pogoji za veiino od njih ni izvedljiva. Nekaj posameznikov je sicer sodelovalo
pri izdelavi enostavnih lastnih izdelkov (obeski za kljufe - 130 kom), pri izdelavi priloinostnih
voidilnic (narejenih je bilo 725 kom) in posamezne faze kooperacije, vsi ostali pa so bili
vkljudeni v aktivnosti, ki so bile namenjene ohranjanju pridobljenih znanj in sposobnosti s
podrodja skrbi za samega sebe, socializacije, komunikacije in fizifne kondicije. Veliko je bilo
tudi osebne nege.

Poleg navedenega so uporabniki iz varstvene skupine 5e: praznovali rojstne dni, telovadili,
prebirali revije in knjige ter poslu5ali pravljice, se zabavali ob glasbi in gledanju TV, prepevali,
se igrali z didaktidnimi igradami, se udeleiili internih zabav in prireditev, piknikov, sprehodov
in se druiili z uporabniki iz drugih skupin. V mesecu juniju je skupina odila na izlet - s
splavom po reki Krki in se ob vrnitvi posladkala na gostiSiu Loka.
V skupini se je celo leto izvajalo prostovoljno delo - sprehodi uporabnikov, ki so ga v letu
2018 zadele opravljati prostovoljke iz skupine "Sola zdravja - 1OO0 gibov< .
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V skupino starostnikov so bili vkljudeni uporabniki, ki Zivijo v institucionalnem varstvu, v
stanovanjskem delu zavoda. Njim je bilo zaradi starostnih oz. zdravstvenih teZav in pojava
demence, potrebno nuditi vedno vei pomoti pri osebni negi, pri hoji, pri uporabi WC,
pojavljala so se nihanja v razpoloZenju, ki so zahtevala ved motivacije, nekaj je bilo tudi
vedenjskih teiav. Zaradi tega so potrebovali njim prilagojeno dnevno obravnavo, ki je
temeljila predvsem na:
druZenju, pogovoru, prebiranju knjig in revij, posluianju glasbe, ohranjanju znanja
(barvanje, pisanje, radunanje, spremljanje in >sodelovanje< v kvizu na TV), igri (druZabne in
didaktidne igre), sprehodih, gospodinjskih opravilih (pranje, likanje, kuhanje, pospravljanje,
zalivanje roz..).
V skupini so tudi organizirano praznovali rojstne dneve in praznike, ki so jih obeleiili s
pripravo dobrot.
Vsi uporabniki so se udeleZili izleta na sevniSki grad in si ogledali muzej v KrSkem.
Redno so obiskovali tudi abonmajske gledaliSke predstave v KC Janeza Trdine in se udeleZili
bralnih uric, ki so potekale v sodelovanju s knjiZnico Mirana Jarca.
Skozi celo leto se je v skupini izuajala tudi zaposlitev pod posebnimi pogoji - opravljalo se je
kooperativno delo za Roletarstvo Medle, in gospodinjska opravila (pomivanje posode,
brisanje miz, likanje perila, pranje perila).
Z delom v skupini je v letu 2018 zakljudila dolgoletna delavka, ki je ob svojem odhodu
organizirala zabavo (nastop folklorne skupine) za vse uporabnike in zaposlene, kar so
uporabniki zelo dustveno doiiveli.

V mizarski delavnici se je izvajal predvsem program zaposlifve pod posebnimi pogoji. V
njej je na prilagojen nadin v povpredju delalo 9 uporabnikov, ki sta jih vodila delovni
initruktor in varuhinja, strokovno delo pa je opravljal skupinski habilitator. Uporabniki so pod
vodstvom zaposlenih naredili :

- lesene magnetke 140 kom (novi izdelek)
- podstavke za jajdka 120 kom (novi izdelek)
- stojalo za revije 19 kom
in obnovili lesene dele klopi v parku Portoval v Novem mestu.

Skozi celo leto se je skupina uporabnikov vkljutevala 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 vkljuievali v zaposlitev na recepciji zavoda, sodelovali pri
tiStenju skupnih prostorov, aistili avtomobile, pomagali pri diSienju in urejanju jedilnice,
sodelovali pri softiranju in ft rozu iistega perila in urejali okolico zavoda. V ta program je
bilo v povpreiju vkljutenih 7 uporabnikov.

Skozi celo leto so uporabniki opravljali tudi kooperativno delo za Ambi Metalplast d.o.o.,
Seniila Medle d.o.o. in Total d.o.o.
Lastne izdelke smo tradicionalno prodajali v Krki d.d., v interni trgovini VDC, po spletu in v
Butidni trZnici.
Poleg zaposlitve pod posebnimi pogoji pa so se v mizarski delavnici izvajali tudi programi
namenjeni:
- gibanju in Sportu (tedenski treningi kegljanja in organizacija ter izvedba turnirja, meseini

pohodi v sodelovanju s PD Krka, treningi nogometa, sodelovanje na igrah SOS)
- kulturno, druZabnemu dogajanju (praznovanje rojstnih dni, pustovanje, obisk galerije

naivnega slikarstva ob kulturnem prazniku, kostanjev in poletni plknik, izlet v Polhov Gradec
na ogled muzeja poite in telekomunikacij, obiskovanje gledali5kega abonmaja, sodelovanje
z RIC v Vedgeneracijskem centru Skupaj - potopisna predavanja, kuharske in ustvarjalne
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delavnice, socialne igre, obiskovanje potujoie knjiZnice in pogovori o prebranih knjigah,
druiabne igrice in sodelovanje pri prodaji izdelkov).

Uporabniki iz mizarske delavnice in posamezniki iz drugih skupin pa so se v letu 2018
vkljudevali tudi v programe vseZivljenjskega udenja in aktivnega preiivljanja prostega iasa.

Y sodelovanju z RfC Novo mesto so potekale razlitne delavnice tudi v prostorih VDC .

Uporabniki so skupaj z zunanjimi sodelavci spoznavali lepote Slovenije, njene obitaje,
ustuarjali razlidne izdelke v ustvarjalnih delavnicah in se spro5iali v zvodnih kopelih z gongi in
drugimi glasbili. Uporabniki so se s to tehniko sredali prvit in vsi so bili zelo navduSeni.

Svoje ideje in predloge za boljSe delo in podutje v delavnicah so uporabniki izraiali na skupini
za samozagovorniitvo, ki se je sestajala v jedilnici zavoda. Izvoljeni predstavnikl so
sodelovali na kolegiju uporabnikov zavoda.

fudi sodelovanje z okoljem je v letu 2018 uspeSno potekalo. V okviru >tedna
dobrodelnosti< Krke, tovarne zdravil, so se upora_bniki druZili s >krkaikimi prostovoljci< in se
preizkusili v jahanju konj v konjeniSkem centru v CeSdi vasi.
V okviru projekta >>V jati z drugadnimi< se je skupina uporabnikov druZila s stanovalci doma
starej5ih, skupina iz mizarske delavnice pa je skupaj z dijaki lesne srednje Sole v njihovem
centru izdelovala leseno pruiko.
Za kulturno povezovanje so v letu 2018 poskrbeli uaenci iz OS Smihel, ki so ob koncu leta
pripravili glasbeno pevski nastop, harmonikaS pa je uporabnike zabaval na piknikih in
praznovanjih.

V okviru sodelovanja s svojci smo na zadetku in ob koncu leta organizirali sestanek,
strokovna delavka in vsi zaposleni, pa so bili skozi celo leto na voljo svojcem za indivldualna
sredanja in za predstavltev evalvacij individualnih nadrtov. Svojci so na sestankih pohvalili
delo vseh zaposlenih.

IIL2. ENOTA II, Briljin

, 7 itevilo vkljuienih uporabnikov

V program varstva, vodenja in zaposlitve v enoti II, na Foersterjevi ulici 10 V Br5ljinu, je bilo
ob zadetku leta 2018 vkljuienih 64 uporabnikov, od tega je 57 uporabnikov prihajalo v
delavnice vsakodnevno, en uporabnik se je vkljudeval v program 2 krat tedensko, 6
uporabnikov pa se je enkrat tedensko vkljutevalo v klubski program, ki ga vodi strokovna
delavka Andreja Klobudar. Med letom smo imeli tri nove vkljufitve, zaftdi iesar je bilo ob
koncu leta 2018 v naSo enoto vkljudenih 6Tuporabnikov. Od tega jih je 60 prihajalo
vsakodnevno, eden se je vkljufeval 2x tedensko, 6 pa jlh je prihajalo v klubsko obliko
storiwe 1x tedensko.
Program je potekal B ur dnevno, 5 dni v tednu in je bil organiziran skozi vse leto, razen v
iasu prvomajskega, poletnega in jesenskega in zimskega kolektivnega dopusta. V tem iasu
smo za vse nujne potrebe v naSi enoti organizirali deiurno varstvo.
Program se je izvajal na nadin in v obsegu kot ga predvidevajo normativi in standardi za

izvajanje socialno varstvenih storitev.
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6.30 - 7.00

1.75 - 7.25

7.30 - 8:00

8:00

09:45 do 10:15

10:15 do 10:45

vstajanje, pomod pri
jukanji negi, oblaienje,
urejanje postelj
pomof pri zajtrku v enoti
Smihel
spremstvo in
voinja s kombijem
iz Smihela v Briljin (2 - 3 voinje)
prihod vseh uporabnikov
v delavnice

odmor 1. Skupina (topla in hladna
malica, kava)
odmor 2. Skupina (topla in hladna
malica, kava)

IZVAJALCI

2 varuhinji

2 varuhinji
2 delavca

varuhi
strok. delavci,
delov. initruktorji
kuharica
deiurni delavec
kuharica
deZurni delavec
varuhinje
strok. delavci,
delov. initruktorji

kuharica
varuhinja

10.45 do 13.00 nadaljevanje z delom v
delavnicah

13.00 do 13.30 kosilo za uporabnike
institucional nega varstva,
In ureditev jedilnice
(deiurni uporabnik)

13.15 do 13.30 rekreativni odmor
za vse uporabnike

13.00 do 13.30 zakljuiek dela in priprava na odhod
13:00 - odhod 1. Skupine vozadev v Stransko vas in Smihel
13:30 - odhod 2. Skupine vozaaev v Smihel

deiurni delavec

13:50 - odhod 3. Skupine vozadev v Smihel in v Stanovanjsko skupino
14:15 do 14:30 - varstvo prispelih uporabnikov institucionalnega varstva v Smihelu

3. PROGRAM ZAPOSLITYE POD POSEBNIMI POGO]I

Zaposlitev pod posebnimi pogoji je potekala v petih delavnicah. Ob koncu leta je bllo Stevilo
vkljutenih uporabnikov v posamezne skupine naslednje:

o v tiskarski delavnici - 11 uporabnikov
. v delavnici za kooperacijo >Pikapolonice< - 13 uporabnikov
. v delavnici Svila - 13 uporabnikov
. v Siviljski delavnici - 10 uporabnikov
o v delavnici za kooperacijo >Ludke<< - 13 uporabnikov
. v klubski skupini -6 uporabnikov

3,7. KOOPERANTSKODELO
Kooperantska dela smo i^tajali za naslednja podje$a:

. Adria - Mobil, Novo mesto

. Roletarstvo Medle, Novo mesto
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3.2. LASTIYI PROGRAM
Lastni program je bil zasnovan tako, da smo pri ustvarjanju novih izdelkov upoitevali potrebe
trga, psihofiziine sposobnosti uporabnikov in naie proizvodne zmogljivosti. Prednost smo
dajali tistim izdelkom, ki so se izdelovali v vedjih kolidinah. Izdelovali smo:

. Sivane tekstilne izdelke

. Voiiilnice

. Svilene slike

. Okraiene sveie

. Naravna mila

. EmbalaZo

. l-isk na voidilnice
Koliiine izdelkov smo prilagajali povpraievanju na trgu. Vse izdelke smo opremili s primerno
embalaZo in potrebnimi deklaracijami.

3.3. PRODAJA IZDELKOV
V lanskem letu nam je ponovno uspelo skleniti sodelovanje z Mladinsko knjigo Slovenije. V
svojem novoletnem katalogu poslovnih daril so ponujali tudi naie izbrane izdelke, tako, da
smo v prednovoletnem iasu prejell precejinjo kolitino narodil iz njihovih veleprodajnih in
malo prodajnih centrov po vsej Sloveniji.

Tovarna zdravil Krka nam je ponovno omogoiila prodajo naiih izdelkov v njihovih prostorih,
prvii v dasu pred velikonodnimi prazniki, drugid pa v mesecu decembru. Obakrat smo
prodajo izvajali po 5 dni, vsak dan v drugem Krkinem obratu v Novem mestu in v Ljubljani.
Izdelke smo skozi vse leto prodajali tudi na naiih prodajnih mestih v enoti I in II, preko e
narodil, prav tako pa so nam vetje kolidine voiiilnic in tekstilnih izdelkov naroiali nasi stalni
kupci.
Naie krstne in jubilejne svede so poleg posameznih kupcev naroiale tudi Zupnije v Novem
mestu in okolici. Za gostinski lokal z gorenjske smo ponovno izdelali veijo kolidino
dekorativnih koko5i.

Konsignacijska prodaja je potekala v naslednjih trgovinah:
. Skofijska knjigarna Novo mesto
o Mestna hiSa BreZice
. Slomikova knjigarna Celje
o VDC Zagorje
o Mladinska knjiga
o IRIS d.o.o, invalidsko podjetje Novo mesto

Ob koncu leta smo za Krko pripravili ponudbo poslovnih daril za leto 2019. Krka je iz naSe

ponudbe sprejela predpasnik, ki ga bomo v letu 2019 iivali kot njihovo poslovno darilo v kolidini
9200 kosov.

3.4 DODATNA DELA
. Delo na kmetijski 5oli - lx tedensko
. Zbiranje starega papirja - lx tedensko
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. A,B.K. Prevozi d.o.o., Ototec

. Plast - kart Toni, s.p. Ljubljana

. Robikum

. Total d.o.o.

. Kovinoplast Laha rnar



HiSna dela (likanje, deZurstvo, obeSanje in zlaganje perila, fiSdenje, pranje
avtomobilov) - vsakodnevno, po potrebi.

4. PROGRAMI S PODRO.IA KULTURE ;POATI IN VSEZIVL'EN]SKEGA UdEN]A

4.1 REDNE DODATNE DE'AVNOSTI

Redni program dodatnih dejavnosti seje izvajal tedensko ali mesetno, po zastavljenem urniku:

4.2 OB.ASNE DEJAVNOSTI
- sodelovanje z WO in Solami
- obiski muzejev in galerij
- sprehodi v mesto in naravo

AKTIVNOSTI IZVAJALEC Cas izvajanja

Izvajanje projekta Zdravi
Zivljenjski slog

Nataia Turk, Melita Jarc,
Andreja Leinjak, Sabina
Lukiid

Januar do marec:
o torek (fitnes)
. sreda (kopanje)
o Predavanja o zdravi

prehrani in zdravem
iivljenjskem slogu

Plesne vaje Plesna Sola UrSka Vsak drugi torek ob 11:00

Namizni tenis Aleksander Postolov in
Mohar BoStjan, trener DuIan
Pezeli

Ponedeljek 11:00 - 12:00

Noqomet Aleksander Postolov petek ob 9:00
Sodelovanje s knjiZnico Knjiiniiarke oddelka

mladino NM/ Marica Kacin
za Vsakih 14 dni

predhodnem dogovoru
po

Obiskovanje
predstav

gledaliSkih KC Janeza Trdine - N4arica

Kacin, Boitjan lYohar
Po abonmajskem programu

Keglja nje Izmenoma Andreja Leinjak
in Aleksander Postolov

tetrlek ob 11:30

PohodniSka skupina Melita Jarc s pomoijo PD

Krka
1 x mesetno

Pekovske delavnice Ivanka Kuhelj Torek od 8:00 - 10:00
Vodena skrb za samega sebe Marica Kacin, Andreja

Leinlak, Darja Novak
Po potrebi

Vodena telovadba Moica Ribit Torek in petek 11:00 - 11:45

Nastop harmonikaSkega dua
v Domu starej5ih obtanov

Andreja Klobudar Enkrat meseino po dogovoru

Klub Andreja Klobudar Cetrtek dopoldne
Celinsko letovanje Melita Jarc 28.5. - 1.6., - turistidna

kmetija Le5nik, Smaftno pri
Slovenj Gradcu

Letovanie na morju Andreja Klobudar 27 .8. - 31.8., Ba6ka, otok Krk
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bralne aktivnosti in vaje pisanja
praznovanja praznikov, posebnih doseikov in rojstnih dni
plavanje

4,3, MESEdNI PLATT DODATNIH DE'AVNOSTI

Mesec Naziv aktivnosti

Januar o 10.1. 1. Sreianje projekta "Zdrav Zivljenjski slog<
o 11.1. Kopanje v Dolenjskih toplicah v okviru projekta Zdrav

Zivljenjski slog (nadalje vsako sredo do konca marca)
o Vsak torek do konca marca Fitnes (Projekt Zdravi iivljenjski slog)
o 19.1. Planinski pohod
o 31.1. Seminar o lahkem branju

Februar o 1.2. lutkovna predstava v knjiZnici (praznovanje dneva kulture)
. 2.2. Planinski pohod
o t3.2. Pustna zabava, peka krofov
o 14.2. Srdkov ples za Valentinovo , projekt Zdrav Zivljenjski slog
o 74.2. Sreianje projekta Zdravi Zivljenjski slog
o 21.2. Zimski Sportni dan na smudiSiu v Brusnicah
o 28.2. obisk knjiZnidark
o Zimske iqre specialne olimpiade

Marec o 14.3. Sredanje projekta zdravi iivljenjski slog v Laikem
. 20.3. delovni sestanek z direktorico
o 22.3. ogled treninga smudarskih skokov v Planici
o Peka peciva za sretanje s starii
o 23.3. sretanje s starSi ob materinskem dnevu in roditeljski

sestanek
o 24.3. sredanje trenerjev nogometne lige na Brdu pri Kranju
o 26.3. novinarska konferenca o Krkinem dnevu prostovoljstva
o 26.3.-30.3. velikonoina prodaja v Krki
. 5.4. Velikonodni zajtrk
o 10.4. Dan prostovoljstva Krka - deiia vas
o Planinski pohod
o 10. - 12.4. Sreianje Inclusia v Avstriji
o 18.4. Smo organizirali gre MATP
. Tekma nogometne lige
o Tekmovanje v namiznem tenisu, Specialna Olimpiada

Maj o 11.5. smo izvedli planinski pohod na Debenec
o 14.5. nastop naiega harmonikaikega dua v DSO Novo mesto
o 16.5. ogled deponije za ravnanje z odpadki Cerov log
o 18.5. tekma nogometne lige v Prevaljah
. Letovanje na turistitni kmetiji Leinik, Smartno pri Slovenj Gradcu

(28.s. - 1.6.)
o 25.5. Noqometna tekma z OS Brgljin

Junij o 8. - 10.6. DrZavne igre Specialne Olimpiade
o 11.6. harmonika6ki nastop uporabnikov v DSO Novo mesto
o 13.6. pohod na Ojstri vrh
c 29.6. sretanje Inclusia v Koprivnici
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Julij r 2.7. harmonikaiki nastop uporabnikov v DSO Novo mesto
o 4.7. planinski pohod na Jezersko
o 19.7. obisk skupine uporabnikov v VDC Crnomelj
o 27.7. - Zakljuini piknik pred poletnim kolektivnim dopustom

Avgust o Kolektivni dopust od 3t.7. - 17.8. (v tem tasu smo v sklopu
delurnega varstva izvajali izlete in aktivnosti ob vodi)

o 23.8. pohodni5ki izlet na Jezersko
. Letovanie na moriu, BaSka 27.8. - 31.8.

September o 15.9. sodelovanje na prireditvi Inkluzivni tek v Ozlju na Hrvaskem
o 17.9. harmonikaiki nastop uporabnikov v DSO Novo mesto
o 21.9. pohod okrog Novega mesta
o 24.9.jahanje v deSti vasi
. Usposabljanje samozagovorniSke skupine v CIK Trebnje
o 27.9. nogometni turnir v Slovenski Eistrici
o 29.9. otvoritev novo obnovlienih teras v bivalni enot Trebnie

Oktober o 2.10. jesenski izlet v Minimundus v Celovcu
o 8.10. hipoterapija v feSdi vasi
o 12.10. gledaliSka predstava Brundagrom
o 17.10. tekma finala nogometne lige na Brdu pri Kranju
o 18.10 organizacija in izvedba mednarodnega projekta V jati z

drugainimi
o 19.10. sodelovanje na otvoritvi novih klandin v enoti Smihel
o 23.10. oqled gledaliSke predstave Ivan Cankar

November o 7.t7. sreaanje udeleZencev projekta Zdravi Zivljenjski slog v La5kem
o 20.11. sestanek v Krki glede priprave poslovnih daril 2019
o 21.11. obisk in program knjiZniiark
o 22.11. obisk nogometaiev Nogometnega kluba Krka
o 27.11. izdelovanje adventnih vendkov v organizaciji drustva Mali

princ
o 28.11. ogled gledaliSke predstave Blatnomer

December c 3.t2. - 7 .72. Prodaja izdelkov v Krki
o 4.12. ogled predstave Skrat Gorjandek
o 5.12. sretanje udeleiencev projekta Zdravi Zivljenjski slog v Laikem
o 6.12. MiklavZeva obdaritev uporabnikov
o Ll.l2. obisk dUakov Srednje ekonomske 5ole, ki bodo v naii enoti

posneli film o naiih uporabnikih
o 12.12. harmonikaSki nastop uporabnikov v DSO Novo mesto
o 14.12. tradicionalno decembrsko sreianje s starii

. 77.12. BoZiino - novoletna zabava za uporabnike

5,STRO KOVNA O B RA VNA VA U PORA B NIKOV

V letu 2018 smo skupaj z uporabniki ponovno izdelali evalvacije indivldualnih programov in
jih predstavili tudi njihovim zakonitim zastopnikom. Poskuiali smo dim bolj celostno
obravnavati in spremljati na5e uporabnike. Posebno pozornost smo namenjali re5evanju
njihovih vsakodnevnih stisk in teiav v medsebojnih odnosih. Sprotno problematiko smo
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obravnavali bodisi na timskih sestankih z go. Zdenko Zalokar - Divjak, bodisi na naiih
strokovnih kolegijih in na internih strokovnih timih. Delavci smo se na jutranjih predajah
sluZbe redno posveaali sprotni problematiki uporabnikov, se dogovarjali o strategijah
reievanja problemov in se seznanjali z evalvacijami individualnih programov.

III,3. ENOTA TREBNJE

Od januarja 2018 je obiskovalo enoto Trebnje 33 uporabnikov. Razdeljeni smo bili v dve
skupini: ena skupina je bila na Glavarjevi, 10 uporabnikov, ena pa na Starem trgu, kjer je
bilo vkljuienih 17 uporabnikov. Po potrebi oz. ieljah uporabnikov smo jih zamenjali med
skupinama, kar se je pokazalo kot dobro, posebej za uporabnike, ki iivijo v BE. V enoto so
prihajali z organiziranim prevozom, dva sta prihajala pes, enega je v eno smer vozil star5,
enega smo vozili zaposleni (kombi).
V enoti Trebnje izvajamo 5e vedno lx tedensko storitev za klub Trebelno, v katerega je
vkljudenih 7 uporabnikov.

Storitev vodenja, varswa in zaposlitve pod posebnimi pogoji je potekala 8 ur dnevno, 5 dni v
tednu in je organizirano skozi celo leto.
V enoti Trebnje se vsi trudimo, da bi bili odnosi med delavci in uporabniki aim bolj pristni in
topli, da bi bilo naSe Zivljenje raznoliko, vsebinsko bogato In prijetno.

> koledar aktivnosti po mesecih
Januar

vsak tetrtek smo imeli telovadbo
zadnji torek v mesecu smo imeli plesne vaje
pevske vaje 1x na teden
imeli smo organizirano pedikuro
sprehodi po bliinji okolici
nakupi
v januarju smo zadeli z bralno znadko v organizaciji knjiinice Pavla Golie Trebnje.
Sodelovali so vsi uporabniki
obisk knjiinice
obiskali so nas udenci s OS prilagojenim programom iz Mirne
ogledali smo si razstavo naSega uporabnika Smiljana Zajca, ki je razstavljal v
zdravstvenem domu Trebnje
nekateri uporabniki so 5li za modele za frizure in manikuro
sestala se je skupina za samozagovorni5tvo

Februar
- praznovali smo Valentinovo in naredili priloZnostni izdelek
- organizirali smo pustno rajanje
- vsak detrtek smo imeli telovadbo
- 1 x mesedno smo imeli plesne vaje

v mesecu marcu so nas povabili k sodelovanju pri projektu Fate Fight Night. To je bila
dobrodelna prireditev, ki je potekala v sklopu evropskega projekta Erasmus. Projekt
nam je omogotil veliko Sportnih ur, organizirali smo Sportni piknik, podarili so nam
pridobljena sredswa kot donacijo
praznovali smo Dan iena in muienikov, materinski dan, izdelali smo priloZnostni

izdelek

Marec
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tematsko smo okrasili prostore - pomlad
vsak detrtek smo imeli telovadbo
1 x mesetno smo imeli plesne vaje
organizirano smo imeli pedikuro
v kulturnem domu Janeza Trdine smo si ogledali predstavo Kekec
bralna znadka
trening za Sportne igre
5li smo na ogled trening skokov v Planico
imeli smo predstavitev kikboksa in se v njem tudi preizkusili
5li na obini zbor Malega princa

apri/
iz vrtca Mavrica so prisli nastopat otrocr
v dolino Leinice smo 5li na pohod
v kulturnem domu Janeza Trdine smo si ogledali predstavo Zogica marogica
imeli smo sredanje s starii
vsak tetrtek smo imeli telovadbo
zadnji torek v mesecu smo imeli plesne vaje
bralna znadka

maJ
v maju je bila na praksi 5tudentka socialnega dela
kosili smo okoli bivalne enote
5li smo na pohod na Debenec
organizirano smo imeli pedikuro
organizirali smo kuharsko delavnico peke jaboldnega zavitka
priteli smo z obiskovanjem radunalniStva na CIK - u
pritela so se letovanja. V maju so se udeleZili letovanja trije uporabniki
imeli smo plesne vaje

Juntj-
v juniju so 5le na letovanje tri uporabnice
nadaljevali smo s teiajem raiunalniStva
ogledali smo si ples skupine Nasmeh, z njimi tudi zaplesali in se podruZili
obiskali so nas Rimljani in nam postregli malico, nekateri so se oblekli v Rimljane
v Sentrupertu smo organizirali Sportni piknik. Uporabniki so imeli moZnost jahanja,
igrali so badminton, se igrali z Zogo, tekali in si ogledali iivali.
sestala se je skupina za samozagovorniStvo
1 x meseino smo imeli plesne vaje
kosili okoli bivalne enote
odili smo na pico (bon Dedka Mraza)
zakljutek kluba
tematsko smo okrasili delavnice (poletje)
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ju/ij, avgust
- kolektivni dopust za dnevno varstvo (od 20.7. do 6. 8. 2018)
- organizirali smo varstvo za uporabnike, ki so ostali v BE med kolektivnim dopustom
- kosili okoli bivalne enote
- julija smo lmeli organizirano pedikuro
- imeli smo zakljutek bralne znadke
- 5li smo na pohod na Jezersko
- na letovanju so bili trije uporabniki



september
- kosili okoli bivalne enote
- od5li smo na dan odprtih vrat TEM Catei
- odili smo na pohod po obronkih novomeSkih gritev
- tematsko okrasili prostorov (jesen)
- s kulturnim programom smo popestrili otvoritev terase BET
- sestala se je skupina za samozagovorni5tvo

oktober
sodelovali smo pri projektu v Jatl z drugadnimi. Letos smo obiskali podruZniino 05 v
Sentlovrencu
5li smo na predstavo v kulturni dom Janeza Trdine v NM na predstavo Brundagrom
imeli smo delavnico na temo, kako ravnamo kadar smo v stiku z neznanimi ljudmi
prideli smo s teiajem raiunalniStva
prideli smo s plesnimi vajami
odili na organizirano telovadbo v Top Gym
udeleiili smo se pohoda z Mirne peti do Zijala
organizirali smo kuharsko delavnico, naredlli pecivo iz jabolk
pripravljali smo material za koledar za katerega je bila zadoliena naia enota

november
- koledar smo posredovali v tisk
- nadaljevali smo s tefajem radunalniStva
- na pohod smo 5li na Sv. Peter
- pospremili smo nekatere uporabnike k frizerju (nekateri so se postrigli, nekateri pa

barvali)
- pedikura
- inventura
- uporabniki so imeli kolegij uporabnikov
- udeleZili smo se turnirja v kegljanju

december
- tematsko smo okrasili prostorov (zima, novo leto)
- organizirali smo miklavievanje
- v kulturnem centru Janeza Tidine smo si ogledali predstavo Skrat Gorjaniek in

njegove prigode
- organizirali smo sreianje s starSi
- zakljufek leta
- od 21. 12.2018 do 3. 1. 2019 smo imeli v dnevnem varstvu kolektivni dopust, za

uporabnike pa v BE organizirano varstvo.

Skozi celo leto smo imeli kooperativno delo (TEM dateZ), na lastnem programu smo
izdelovali novoletne vo5dilnice, patchwork blazine in pletli nogavice, izdelovali pa smo tudi
priloZnostne izdelke po narotilu. Uporabniki so izvajali hiSna opravila (likanje, koSnja,
pometanje po dvoriSiu, kidanje snega, diSdenje kombija, pomod pri iiSfenju bivalne enote).
Za druStvo Soiitje smo tistili njihove prostore pred izvrinim odborom. Zbirali smo star papir.

Letos smo bili zadolieni za izdelavo namiznega koledarja. Za koledar je prispeval slike
uporabnik, ki jih je sam narisal in se tudi aktivno vkljudeval v razliine likovne delavnice, ki so
bile organizirane v obdini Trebnje.
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Vsak mesec smo imeli sestanke z uporabniki, kjer se sproti dogovarjali o aktualni
problematiki, o delu, o konfliktih.

Vedkrat smo organizirali kuharske delavnice, kjer smo si za malico skuhali oz. spekli (kompot,
jaboldni zavitek, palaiinke...).

Pevski zbor je imel redno pevske vaje in se vkljudeval na razne prireditve.

Praznovali smo rojstne dneve vseh uporabnikov in zaposlenih.

Redno smo imeli plesne vaje in telovadbo. Hodili smo na pohode. Vsakodnevno smo deiurali
pri pripravi malice in ob zakljudku delovnega dne izpraznili koie in pometali; Opravljali smo
spremstva uporabnikov v laboratorij; Skrbeli smo za ustrezen nadin prehranjevanja (diete,
pasirano, celiakija).

Skrbeli smo za varnost, red in ustrezno dustveno klimo in dobro podutje uporabnikov v
delavnici. Uporabnike smo vzpodbujali k napredovanju in samostojnosti, jih usmerjali v
aktivno zadovoljevanje lastnih potreb, skrbeli za zdravle, higieno. Nekateri so zaradi starosti
potrebovali vei pomodi pri osebni negi.

OpaZamo, da imajo uporabniki z leti vse ved zdravstvenih te:av, sposobnosti jim upadajo,
zato je potrebno veliko prilagajanja. Skozi razliine dejavnosti smo spodbujali k ohranjanju in
razvijanju motorldnih in kognitivnih sposobnosti.
Redno smo pregledovali lokalni dasopis, reklame in se pogovarjali o aktualnem dogajanju v
obiini Trebnje in 5irie.
Barvali, risali, pisali, raiunali, igrali razliine namizne igre in sestavljali kocke, ter sestavljanke.
Skrbeli smo za samega sebe: umivanje rok pred jedjo, po jedi, ko pridemo iz trgovine.
Skrbeli smo za urejenost obladil in za garderobne omarice.
Nudili pomot uporabnikom pri intimni negi.

V okviru sodelovanja s svojci smo aprila in decembra organizirali sredanje.
Vodja enote in vsi zaposleni so bili skozi celo leto svojcem na voljo za individualna sredanja.

IV. SOCIALNA OBRAVNAUA UPORABNIKOV

Delo socialne delavke je nuditi pomod uporabnikom, ki se v vsakdanjem iivljenju sooiajo z

najrazlidnejSimi socialnimi problemi, teZavami ter stiskami in jim pomagati pri iskanju re5itev
iz stiske.

Pri odpravljanju stisk in teZav uporabnikov so namenjene naslednje storitve:
prva socialna pomoi kot pomoa pri prepoznavanju socialne problematike in

iskanju moinih reiitev,

- osebna pomoi kot svetovalna pomoi posamezniku in

- pomoa druZini in pomoi na domu, kjer socialna delavka koordinira razlitne vrste
pomodi, ki jih uporabniki (ki iivijo doma In v zavod prlhajajo v dnevno varstvo) in

njihovi svojci, v primeru starosti, invalidnosti ali bolezni potrebujejo na svojem

domu v zameno za institucionalno varstvo.
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Delo vkljuiuje poznavanje in uporabo zakonodaje, predvsem s podrotja socialnega varstva in

druiinskih razmerij. Delo socialne delavke z uporabniki usmerja tudi poklicni kodeks
socialnega dela in kodeks etitnih natel socialnega varsNa. Vezano je na pripravo uporabnika
pri vkljuditvi v storitev institucionalnega varstva ali storitev varstva, vodenja in zaposlifve pod
posebnimi pogoji, pri demer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku upoStevajo maksimalne
iivljenjske moinosti in spremljanje uporabnika pri nadaljnji vkljuiitvi v delo in iivljenje.
Kakovost iivljenja uporabnika v institucionalnem varsrvu je odvisna od ravnoteija med dobro
oskrbo in zagotavljanjem dobrih pogojev za kakovostno Zivljenje in medilove5ko soiitje.
Stanovalec v zavodu mora biti tisti, ki se mu v skladu z moinostmi iim bolj prilagajamo vsi
zaposleni v zavodu. Zaposleni skuSamo storitve pribli:ati 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 sreda s socialno delavko, ki mu pomaga pri ureditvi vse
potrebne dokumentacije in ostalih zadev pomembnih za vkljuaitev.

Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom
spoznavni pogovor,
delo s prejetimi vlogami,
zbiranje prosildeve dokumentacije,
pomod posamezniku in druiini,
moZnost uveljavljanja razliinih oblik pomodi pred sprejemom.

Delo socialne delavke ob sprejemu novega uporabnika in pri nadaljnjem
delu z njim:
priprava potrebne dokumentac'rje za sprejem bododega uporabnlka,
delo z novo sprejetim uporabnikom in njegovimi svojci,
seznanitev s strokovnimi delavcl in ostalim osebjem,
namestitev uporabnika v sobo oz. vkljuditev v skupino, predstavitev ostalim
uporabnikom ter seznanitev z iivljenjem v zavodu,
seznanitev novega uporabnika s hiSnim redom,
sklenitev dogovora o zagotavljanju storltve Institucionalnega varswa oz. varswa,
vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogojl,
urejanje osebnih zadev za uporabnika (osebne izkaznice, denarne zadeve, prijava
zaiasnega ali stalnega bivaliSta, urejanje skrbni5wa),
strokovno sodelovanje v timu, v okviru reievanja socialnovarstvene in zdravsWene
problematike,
povezovanje z drugimi strokovnimi sluZbami v zavodu in izven.

. OSNOVNI STATISTICNI PODATKI
Na dan 31.12.2018 je skupno Stevilo vselr uporabnikov, vkljutenih v Varstveno delovni
center Novo mesto, 168(89 moSkih in 79 Zensk).
Varstveno delovni center Novo mesto izvaja dve storiwi:

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, kamor je bilo vkljuienih
138 uporabnikov (od tega je 55 uporabnikov vkljuienih tudi v storitev
institucionalnega varstva, 83 uporabnikov pa dnevno prihaja v VDq
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. institucionalno varstvo, kamor je bilo vkljuienih 85uporabnikov {od tega je 30
uporabnikov vkfiutenih v 24 urno institucionalno varstuo in se ne vkljuiujejo v
storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji).

Povpredna starost je bila 45 let (moiki 43 let, ienske 47 let). Najstarejia uporabnica je v letu
2018 dopolnila 81 let, najstarejsi uporabnik pa 75 let. Oba sta vkljudena v obe storltvi, ki ju
izvaja Varstveno delovni center Novo mesto. NajmlajSi uporabnik je dopolnil 26 let.

Storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Grafikon it 1: Prikaz ;tevlla bnlkov VDC EACI enotah na dan 31.12.2018

itevilo uporabnikov po orlanizactskih.notah

.enol. NM r .enorr NM rr .€.ora Trebnr

Glede na bivalno okolje, veije Stevilo uporabnikov dnevno prihaja v VDC in iivijo doma, v
domadem okolju.

Tabela it.1.: itevito v VDC na dan 31.12.2018

Veiina uporabnikov storitev vodenje, varstvo ln zaposlitev pod posebnimi pogoji koristi v
polnem obsegu, nekaj pa jih je vkljudenih v storitev v trajanju krajiem od 5 ur dnevno oz.

1x tedensko.

Instituciona lno va rstvo

Institucionalno varswo je oblika obravnave v zavodu, ki uporabnikom nadomeida, dopolnjuje
ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne druiine.
Storitev se iz.nja 24 ur dnevno, vse dni v letu. V primeru, da se uporabniki vkljudujejo v
drugo socialno varsweno storitev (vodenje, varswo in zaposlitev pod posebnimi pogoji), se

storitev izvaja med delavniki 16 ur, ostali das pa 24 ur.
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skupajBivalno okolje enota NM I enota N M
II Enota Trebnje

16 45 22 80DomaEe okolie
55Institucionalno varswo 2t 22 t2

37 67 34 138

Imenovano storitev izvajamo v treh organizacijskih enotah, kamor je bilo v letu 2018
vkljudenih 138 uporabnikov:

1. enota NM I (Smihel) = 37 uporabnikov

2. enota Nl4 II (Br5ljin) = 67 uporabnikov

3. enota Trebnje = 34 uporabnikov

bivalnem

Vsi



Storitev obsega:
. osnovno oskrbo, ki zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnidno oskrbo in

9tevoz;
. socialno oskrbo, ki vkljuduje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in

priprave na iivljenje in nalog vodenja;
. zdravstveno varswo po predpisih s podrodja zdravstva, ki zajema tudi zdravstveno

nego, odvisno od zdravstvenega stanja in potreb po zdravsweni negi uporabnikov, ter
izvajanje medicinsko - tehniinih posegov in postopkov glede na opredeliNe
pristojnega zdravnika.

V storitev institucionalnega varctva je bilo na dan 31.12.2018 vkljudenih 85 uporabnikov:

1. Glavna enota Smihel = 61 uporabnikov
1.1. institucionalno varstvo odraslih v zavodu 16 ur = 31 uporabnikov
1.2. institucionalno varstvo odraslih v zavodu 24 ur = 30 uporabnikov

2. Bivalna enota Cesar]eva (institucionalno varstvo 16 ur) = 12 uporabnikov
3. Bivalna enota Trebnje (institucionalno varstvo 16 ur) = 12 uporabnikov

Grafikon it. 2: Prikaz itevila uporabniko4 glede na bivalno okolje v zavodu in obseg storitve
vars na dan 31.12.2018

Stevilo uporabnikov glede na bivalno okolje

a institucionalno trarstvo -

24 t)t

a institudonalno !'aritvo 16

I institucionelno varstvo 16
ur -v B€ NM

Grafikon it. 3: prikaz itevila uporabnikov institucionalnega varctua glede na motnjo v
duievnem razuo na dan 31.12.2018

;tevilo uporabnikov in5t. varstva tlede na motnjo

aimerna motnja v
duSevnem r.arEiu

. te2ia motnia v dulevnem

r terka rntnla v dusevnem

aos€b r v€a ftEtniami
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Grafikon it. 4: prikaz itevila uporabnikov 24 urnega institucionalnega varstva glede na
motnio v duievnem razvoju, na dan 31.12.2018

Stevilo uporabnikov 24 urnega inst. varstvaglede na
motnjo

Izmern motnia v
duievnem razvoju

a telja motnia v duSevne m

rtetka rmtnja v dusevnem

r osebe z vea motniami

. Sprejemni postopek v letu 2078
O sprejemu uporabnika v zavod odlota Komisija za sprejem, premestitev in odpust, v skladu
s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varsfua in pri tem
upoSteva vrstni red po prispetju proSenj oz. doliino dakalne dobe, zdravstveno stanje,
socialne razmere in pa tudi bliZino bivali5ia uporabnika.
V letu 2018 je bilo sprejetih 5 uporabnikov:

- 2 sprejema v 24 urno institucionalno varstvo,

- 3 sprejemi v dnevno varstvo (storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji).

Poleg rednih sprejemov, smo imeli tudi 6 zadasnih sprejemov v institucionalno varstvo. V
vseh primerih so storitev koristili uporabniki, ki so vkljudeni v dnevno varstvo.
V letu 2018 je priSlo do ene prekiniUe pri izvajanju storitve, zaradi smrti uporabnika v 24
urnem institucionalnem varstvu.

. Aakalna lista dnevno varstvo:
Na dan 31.12.2018 daka na vkljuditev v enoto Novo mesto skupaj 14 uporabnikov (od tega 4
za vkljuditev v varstveno skupino). Vloge 4 uporabnikov so v mirovanju, saj so i4avili, da
sprejema trenutno ne Zelijo.
Na dan 31.12.2018 iaka na vkljuditev v enoto Trebnje 8 uporabnikov.

, iakalna lista institucionalno varstvo:
Na dan 31.12.2018 faka na vkljuditev v institucionalno varstvo skupaj 10 uporabnikov (od
tega 4 za 24 urno institucionalno, 3 za 16 urno, 2 za bivalno enoto Novo mesto in 1 za
bivalno enoto Trebnje).
Vloge 11 uporabnikov so evidendne, kar pomeni, da se v bliZnji prihodnosti pridakuje potreba
po namestitvi.

. fndividualne obravnave uporabnikoy
Osnova za obravnavo uporabnikov so individualni programi in evalvacije. Individualni
program izdela strokovna delavka, v sodelovanju z zaposlenimi, uporabnikom in
uporabnikovimi svojci (starSi), v mesecu dni po sprejemu uporabnika v VDC Novo mesto.
Evalvacije prav tako pripravijo strokovne delavke, v sodelovanju z zaposlenimi (varuhi,
delovnimi in5truktorji) in z aktivnim sodelovanjem uporabnika. Opravljene evalvacije se
predstavi star5em oz. zakonitim zastopnikom.
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Individualni nadrt v na5em zavodu pomeni, da skupaj z vsakim uporabnikom posebej
analiziramo dejansko situacijo, nafrtujemo, izvajamo in uresnidujemo, kar si uporabnik sam
ali ob pomoii mentorja oziroma kljufne osebe:eli.
V VDC Novo mesto imamo 4 razliine natine individualnega nadftovanja:

Individualni nairt za uporabnike dnevnega varstva,

individualni naart, ki vsebuje analizo jakosti osnovnih potreb posameznika in je
namenjen za uporabnike, ki se vkljudujejo v 24 urno institucionalno storitev,
individualni natrt za uporabnike 16 - urnega institucionalnega varstva,

- individualiziran nafrt obravnave osebe s hudimi vedenjskimi teiavami, ki vsebuje nadrt
za zmanjievanje vedenjskih motenj.

V primeru, da obstaja nevarnost oz. tveganje, kateremu je uporabnik izpostavljen ali bi lahko
bil izpostavljen se izdela ocena tveganja, ki vsebuje tudi analizo tveganja.

. Sodelovanje uporabniko2 vpliv pri izvajanju storitve
Uporabniki imajo moinost sodelovanja pri izvajanju storitve na razliine nadine. V naiem
zavodu deluje: kolegij uporabnikov, sestanki uporabnikov po delavnicah, samozagovorni5ke
skupine, individualni razgovori, spletna stran, sodelovanje uporabnikov na timih, pri
individualnem nairtovanju, spremljanju in evalviranju ciljev, skrinjica predlogov, pripomb in
pritoib.

- Kolqij uporabnikovse )e v letu 2018 sestal enkrat. Predstavniki uporabnikov so

izraZali svoje ielje glede obdarovanj in praznovanja Novega leta. Podali so tudi
mnenje glede ustanovitve organa Svet uporabnikov in zakonitih zastopnikov. Njihovo
mnenje je bilo upostevano, zato se bo v naslednjem letu ustanovil organ Svet

uporabnikov.
- Samozagovorniika skupina v enoti Trebnje se je redno sretevala. Skupino 5e

naprej vodi socialna delavka, v njej pa aktivno sodeluje 10 uporabnikov. Sredanja
potekajo na nadin, ki omogoda vsakemu posamezniku moinost aktivnega
vkljudevanja, izraianja lastnih mnenj in ielja. Zaietek vsakega sreianja namenimo
pregledu podutja. Obidajno se Ze v tej fazi izluiiijo zadeve, ki jih v nadaljevanju
podrobneje obdelamo. Uporabniki si med sabo podelUo podobne izkuinje, ob pomodi

socialne delavke pa si nudijo medsebojno podporo in predloge pri iskanju reiitve.

. Sodelovanje s starii in sorodniki uporabnikov
Ena izmed na5ih temeljnih strateikih usmeritev so vsekakor dobri odnosi s svojci
uporabnikov. Temelj dobrega sodelovanja, medsebojnega poznavanja in zaupanja so
prav gotovo pogosti stiki zaposlenih s starii in svojci uporabnikov. Zavedamo se, da drug
brez drugega teiko opravljamo kakovostno storitev za nase uporabnike.

Oblike dela s svojci:
. S strokovnim znanjem, svetovanjem in neposrednim delom dodajamo svojcem moi,

da laZje premagujejo vsakdanje stiske in teZave.
. Svojce obveSiamo o tekodih zadevah po telefonu, s pisnimi obvestili, po elektronski

posti, na internetni stranl.
. Vsi imajo moinost individualnih razgovorov pri socialni delavki ali strokovni delavki.
. Svojce vkljuiujemo in jih seznanjamo z individualnim programom, nairti in

evalvacijami uporabnika.
. Svojcem nudimo predavanja strokovnjakov.
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. Svojci imajo moinost dajanja mneni, predlogov, pritoZb ali pohval preko skrinjice, v
osebnih individualnih pogovorih, na roditeljskih sestankih, preko vpra5alnikov o

zadovoljswu.
. Skupna sredanja (dva redna sestanka v prostorih zavoda, udeleZba na dnevu odprtih

vrat, tradicionalno sredanje ob zakljudku delavnic).
. Obiski na domu.
. Pomod pri svetovanju in izpolnjevanju raziidnih obrazcev (CSD, ZPIZ, priprava

skrbni5kih porodil...).

Uporabnikom zelo veliko pomeni, da vzdrZujejo stik z druZino. Z vsakim uporabnikom in
njegovimi svojci se ie ob sprejemu dogovorimo kako bodo stiki potekali. Zaradi staranja
svojcev, je potrebno vedno vei naSe pomoii pri vzdrZevanju stikov. Nekaj je tudi primerov,
ko uporabniki nimajo vei nikogar od svojcev. V teh primerih se potrudimo in uporabniku
omogoiimo vsaj obisk domadega kraja, vzpostavimo stike s sosedi.

. Timsko delo
Timske obravnave so predvsem med zaposlenimi in uporabnikovimi svojci dobro sprejete in
zelo zaZeljene. Na njih se izoblikujejo konkretni in uresnidljivi sklepi. Na timskih obravnavah
zaposleni dobimo potrditev za svoje delo ali napotek kako dalje. Ob celostnem pogledu na
iivljenje in ravnanje uporabnika pogosto uvidimo 5e kakino mo)nos! pristop ali aktivnost, s
katero uspemo skupaj z njim omiliti njegove teiave ali pa jih celo odpraviti. Pri uresniEevanju
sklepov ima vsak dlan tima svoj dragocen prispevek.

V okviru naSega VDCja delujejo:
. preselitveni tim (skupaj z uporabniki iSiemo razlidne moinosti preselitev znotraj

naSega zavoda),
. raziirjena timska obravnava (v sodelovanju z zunanjo strokovnjakinjo,

psihologinjo, spec. logoterapije, dr. Zdenko Zalokar Divjak),
. multidisciplinarni timi (glede na potrebe vkljuiimo zunanje strokovnjake in druge

institucije, predvsem krajevno pristojni Center za socialno delo),
. krizni tim (takoj5nja intervencija ob dogodku),
. interni tim (kjer sodelujejo zaposleni razlidnih profilov in uporabnik).

. Vodenje dokumentacije
V zavodu vodimo dokumentacijo na dva nadina:

- preko osebnih map uporabnikov,
- preko raiunalniskega programa DOKSIS in

- preko raiunalni5kega programa PRO BIT.

. Preverjanje zadovoljstva
Konec leta 2018 smo preverjali zadovoljstvo pri svojcih in pri uporabnikih.

ZDOVOUSTVO SVOJCEV
Merjeni podrodji zadovoljstva sta bili:

- storitev institucionalnega varstva,

- storitev varstuq vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Kazalniki zadovoljstva so bili zastavljeni na podlagi Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev. V raziskavi je sodelovalo l4O svojcev (toliko je bilo razdeljenih
vpraSalnikov).
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V institucionalnem varstuu je bilo od razdeljenih 65 vpraSalnikov, vrnjenih 3l
izpolnjenih anketnih vpraialnikov, kar predstavlja 48olo.

Ocene o meznih ih so razvidne iz s odn rafikona:a

V primerjavi z lanskimi rezultati, je stopnja zadovoljstva svojcev, ki imajo svoje otroke/svojce
vkljuiene v storitev institucionalnega varstva, nekoliko padla. Sumarna ocena preteklega leta
je zna5ala 2,9, medtem ko leto5nja ocena zna5a 2,8.
Najniije ocenjeno zadovoljstvo je zadovoljstvo z ustreznim Stevilom sestankov. Drugo
najniZje ocenjeno zadovoljstvo, ki prav tako kaie na upad zadovoljstva, je zadovoljstvo z
zdravstvenim varstvom. Yzrok za nekoliko niije zadovoljstvo, predvsem z zdravljenjem, je
prav gotovo menjava osebne zdravnice. Le ta ni bila stalna, zdravniki so se menjavali, ne
poznajo naSih uporabnikov, pogosto se jim je mudilo in si niso vzeli iasa za pogovor s
svojci/star5i.

Spodnji grafiini prikaz prikazuje sumarno oceno zadovollsva svojcev uporabnikov, ki so
vkljuteni v storitev institucionalnega varsUa. 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. Za primerjavo je dodan grafidni
prikaz sumarne ocene zadovoljswa svojcev uporabnikov iz lela 2017.

instituaionalno varstvo inslitudomlno vzEtvo

sumarno zadovoljswo

3

)

1

2,81
),61

2,77 2,7-l 2,74 2,68 2,68
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V storitvi vodenje, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogojije bilo razdeljenih 75

vpraSalnikov, vrnjenih je bilo 46 izpolnjenih anketnih vpra5alnikov, kar predstavlja

610/o.

Ocene meznih roc ih so razvidne iz e a rafikona:

sumarno zadovoljstvo

2,593

2

1

Najbolje ocenjen kazalnik zadovoljstva je zadovoljstvo s spo5tljivim odnosom zaposlenih,
ocenjen s 100%. Najniije ocenjen kazalnik zadovoljstva pa je zadovoljstvo z dostopnostjo oz.

lokacijo delavnic, ki je bil ocenjen s 74ol0.

vodcnia, varstvo in r.porlh.v
pod pos.bnimipotoji

vodenjr, Y.rswo in reposlit.v
pod posebnimipogoji

ZA D O VO US ruO U PO RA B N IKO V
Merjeni podroiji zadovoljstva sta bili:

- storitev institucionalnega varstva,

- storitev varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Kazalniki zadovoljstva so bili zastavljeni na podlagi Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarswenih storitev.
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Za primerjavo je dodan grafidni prikaz sumarne ocene zadovoljsNa svojcev uporabnikov iz

leta 20t7.
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V institucionalnem varstvu je sodelovalo 59 uporabnikov, ki so vkljudeni v storitev
institucionalnega varstva. Skupno Stevilo vseh uporabnikov vkljufenih v
institucionalno varstvo je 85, kar predstavlja 69 odstotkov.

Najbolje ocenjen kazalnik zadovoljstva je zadovoljswo z zaposlenimi, sledi zadovoljstvo z

nudenjem pomodi pri resevanju osebnih in socialnih stisk. Najniije ocenjen kazalnik je
zadovoljstvo glede nudenja pomoti pri navezovanju stikov s svojci.

Ocene po posameznih podroijih so razvidne iz spodnjega grafikona:

sumarno zadovoljstvo

l 2,4 2,4 2,ra 2,75 2'7 z.ot 2,61 2,6 2.5A

V primerjavi z lanskimi rezultati, je stopnja zadovoljstva uporabnikov, ki so vkljuteni v
storitev institucionalnega varstva, nekoliko padla. Sumarna ocena preteklega leta je
znaiala 2,8.
Spodnji grafidni prikaz prikazuje sumarno oceno zadovoljswa uporabnikov, ki so vkljuteni
v storitev institucionalnega varstva. Ta ocena predstavlja vse kazalnike na skupnem
nivoju: zadovoljstvo s sobo in opremo, zadovoljstvo s prehrano, zadovoljs o s iiSdenjem
prostorov, zadovoljstvo z vzdrievanjem in iiSdenjem osebnih oblaiil in skupnega perila,

zadovoljstvo z vzdrZevanjem opreme, prostorov, objektov in okolice, zadovoljstvo z

izvajanjem pomoii pri vzdrZevanju osebne higiene, zadovoljstvo z izvajanjem pomoii pri

izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, obladenju, premikanju, hoji, komunikaciji),
zadovoljsrvo s sostanovalci, zadovoljstvo z zaposlenimi/ zadovoljstvo z interesnimi
aktivnostmi, zadovoljstvo z nudenjem pomodi pri reievanju osebnih in socialnih stisk,
zagotavljanje zasebnosti, zadovoljstvo z moinostjo soodlotanja, zadovoljstvo glede
nudenja pomoii pri navezovanju stikov s svojci in zadovoljstvo z zdravsvenim varstvom.

2
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institucionalno varswo

.$m.rno 1.d@lttt6

Najvedje odstopanje je pri zadovoljstvu glede nudenja pomoii pri navezovanju stikov s

svojci. Vzrok je mogoie iskati prav v staranju, saj je iz leta v leto ved uporabnikov, ki

ostanejo brez starSev ali so starSi tako onemogli, da ne zmorejo ved prihajati na obisk ali
sprejeti svojca na domu.
Drugo najniZje ocenjeno zadovoljstvo je zadovoljstvo s prehrano. V primeaavi s preteklim
letom je stopnja zadovoljstva precej nizja. Slaba polovica vseh uporabnikov, ki so
sodelovali v raziskavi, meni, da nimajo moinosti izbte oz. jo imajo le viasih.
Tretje najniije ocenjeno zadovoljsWo, ki prav tako bisWeno kaZe na upad zadovoljstva, je
zadovoljstvo z zdravstvenim varstvom. Kar 67 odstotkov vseh sodelujoaih v raziskavi,
meni, da pri zdravljenju nimajo moZnosti sodelovanja oz. imajo le to vdasih. l4edtem, ko
jih 96 odstotkov meni, da je za njih dobro poskrbljeno, ko zbolijo. Yzrok za nilje
zadovoljstvo, predvsem z zdravljenjem, je prav gotovo menjava osebne zdravnice.

V storitvi vodenje, varstuo in zaposlitev pod posebnimi pogojile v raziskavi sodelovalo

105 uporabnikov, ki koristijo storitev od skupno 138 vkljudenih, kar predstavlja 76

odstotkov.

Najbolje ocenjen kazalnik zadovoljstva je zadovoljstvo z zaposlenimi, sledi zadovoljstvo s
prihodom oz. s prevozom v delavnico in zadovoljstvo z opremljenostjo prostorov. Najniije
ocenjen kazalnik je zadovoljstvo s prehrano.

Ocene po posameznih podrodjih so razvidne iz spodnjega grafikona:

sumarno zadovoljsWo

7.9 2, 2.45 2.45 2,a5 2,Al
2,7 2,5E ).64 2,5E
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V primerjavi z lanskimi rezultati, je stopnja zadovoljstva uporabnikov nespremenjena.
Spodnji grafiini prikaz prikazuje sumarno oceno zadovoljstva uporabnikov, ki so vkljuieni
v storitev vodenje, varswo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (delavnice). Ta ocena
predstavlja vse do sedaj omenjene kazalnike na skupnem nivoju: zadovoljstvo z

opremljenostjo prostorov, zadovoljstvo s prehrano, zadovoljstvo s di5ienjem prostorov in
vzdrievanjem opreme, zadovoljstvo s prihodom/prevozom na delo, zadovoljstvo z

delovnimi aktivnostmi, zadovoljstvo s souporabniki, zadovoljstvo z zaposlenimi,
zadovoljstvo z dodatnimi aktivnostmi, zadovoljstvo z nudenjem pomodi pri reievanju
osebnih in socialnih stisk in zadovoljstvo z moinostjo soodlodanja.

vodeni€, varstvo in raposlitev pod
pos.bnimipogoji

.rumrrrc r.dMlistE

V, ruDROUATYJE IN IZOBRAZEUAN]E

Socialno varstvene in druge potrebne storiwe je v VDC Novo mesto v letu 2078 o1avljalo 90
zaposlenih delavcev razliinih profilov, od katerih prevladujeta bolniiar negovalec I -
varuhinja lI (16 Vo), ter varuhinja II (16 %).

Tabela 5t. l: itevilo delaycev glede na delovno mesto

Stevilo delavcev

MZ
Fstltka - streznica 1

Streinica II (I) 10

2 8

Bolniiar negovalec I (25%)-varuhinja II (75olo) 4

Bolnifar negovalec - pripravnik 1

Varuhinja II 4 8

Gospodinja oskrbovalka 2

Vzd rievalec - tehnik (I) 1

VzdrZevalec IV (I) 1

Varuhinja I 1 7

Delovni in5truktor I 3 7

Javna dela 1 1

Kuhar V 1
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Delovno mesto

Bolnitar negovalec I - varuhinja II

Varuhinja II (60%) - gospodinja oskrbovalka (400/o) 2



Srednja medicinska sestra I 1 5

Srednja medicinska sestra I (50o/o) - Varuhinja I (50%) 1 1

Srednja medicinska sestra I (50o/o) - Medicinska sestra

vodja tima (500/0)

1

1

1

Sodelavec za javna narodila 1

Ekonomski referent V 1

1

Skupinski habilitator viSji svetovalec 6

Skupinski habilitator 1

Socialni delavec samostojna svetovalka 1

Radunovodja 1

Direktor 1

Skupaj 1b

90

Tabela 5t. 2: itevito delavcev glede na obliko storitve, na dan 3t.72,2078

Stevilo delavcev

Dnevno varstvo 31,50

Zdravstveno varstvo

Institucionalno varswo

Javna dela dnevno

varstvo

2

1

90

Storitev dnevnega varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji je izvajalo 31,5
delavcev, storitve zdravstvenega varstva je izvajalo 17,00 delavcev, storitve institucionalnega
varsWa 38,50 delavcev, 2 delavca sta opravljala javna dela v dnevnem varstvu in 1 delavec
je opravljal dela pripravnika. Od vseh zaposlenih (90) je bilo 8 invalidov, kar presega

potrebno kvoto invalidov (5 invalidov). En javni delavec je bil hkrati tudi invalid.

V letu 2018 smo zaposlili 70 oseb, od tega 2 bolniiarja - pripravnika, ki se financirata
preko Zdruienja zdravstvenih zavodov, dve osebi vkljuieni vjavna dela, tri osebe za
nadomeiianje delavcev na daljii bolniiki odsotnosti na oddelku varstva, vodenje in nege ter
nova dodatna zaposlitev na delovnem mestu skupinski habilitator v zavodskem varswu. Dve

osebi smo zaposlili zaradi nadomestitve delavcev, ki sta prekinila delovno razmerje (ena

oseba je nadomestila srednjo medicinsko sestro, ki je odSla na drugo delovno mesto v
dnevno varstvo, ena oseba pa fizioterapevtko).
Pri iskanju kandidatov za zaposlitev smo sodelovali z Zavodom za zaposlovanje in opravili
veliko razgovorov.

Z izvajanjem navedenih programov smo olajsali delo zaposlenim, brezposelnim osebam pa

pomagali, da so pridobile nove izkuSnje, znanja in ve5tine.
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Medicinska sestra vodja tima samost. svetovalec

Poslovni sekretar

Fizioterapevt

74

Skupaj vsi

Oblike storitev

t7,00
38,50

Pripravnik zdravswo

Skupaj



S Papilotom, zavodom za vzpodbujanje in razuijanje kvalitete iivljenja, smo podpisali
pogodbo o sodelovanju in tako omogodili eni osebi rehabilitacijsko usposabljanje.
V VDC Novo mesto smo prepridani, da lahko kvalitetne storitve izvaja samo udet in kreativen
kader, zato smo tudi v preteklem letu organizirali izobraievanje za vse zaposlene in v okviru
zmoinosti delavcem omogodili udeleibo na izobraievanjih.

Tabela 5t. 3: Naziv izobraievanja in itevilo udeleiencev

Udeleienci
Renata Grill
Maja Colarid Kerin

Grill, Jerie, Klobuiar,
Stanojevit, Hotko, Juriii,
Hodevar P.

Andreja Klobudar
Andreja LeSnjak
Jelka BoZit
Andreja Klobudar, Janja
JaGe, Melita Jarc, Martina
Golobid
Renata Grill

Liljana Koiiaek

Aleksandar Postolov
Bo an Mohar
39 udeleZencev
Brigita Kren

Ema Luzar
Romana Trpin
And a Klobutar
Adolf Bobnar

Brigita Kren
Lili Koiidek
Janja Jakie
Martina Golobit
loiica Luzar
NataSa Turk
Andreja Florjantit
Andreja Sitar
JoZica Luzar
Sabina Kam us

IzvajalecDatum: Naziv izobraievanja
DN4SBZT26.1.2018 Zakonodaja s podrodja zdravswa

Delavnica Filcanja Solski center za posto,
ekonomijo in
telekomunikacije
Liubllana

30.1.2018

Ra ne Haftma n

31.1.2018 Posvet o lahkem bra nju

Sku pnost VDC7.3.2018 Ratunalniiki program Doksis

Poklicna etika v praksi zdravstvene
in babi5ke neqe

D14SBZT10.3.2018

20.3.2018 Delavnice o dokumentarnem
qradivu
Seminar za trenerje nogometa Specialna olimpiada

Slovenije
23.3.2018

Hiqiena rok in prostorov Haftma ns.4.2018
Delovna razmerja - delovni tas,
dodatki

Skupnost VDC10.4.2018

Vsak se stara po svoje VDC Tondke Hoievar19,4,2018

Izobraievalni seminar za sindikalne
zaupnike

Sindikat zdravstva in
socialnega varstva
Slovenije

23. in
24.4.20t8

Vasco d.o,o.Seminar o radunovodskih
proqramih Vasco

24.4.2018

Varstvo osebnih podatkov Skupnost VDC10.5.2018

CUDV DobrnaPosvet iz prve roke

16.5.2018 Delo z uporabniki storitev
Varstveno delovnih centrov

Vintim d.o.o.18.5.2018 Varnost iivil - HACCP
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25 udeleiencev

30.1.2018

Zavod Risa

Zgodovinski arhiv Lj

15.5.2018

Socialna zbornica
Slovenije



Intelektum l4aribor22.5.2018

CUDV Radovliica25.5.2018 Strokovna ekskurzila
Podpora pri
nairtovanju razvoja in
krepiwe storitev v
procesu
deinstitucionalizaciie

30.5.2018 Inititut RS za socialno delo

Varna voZnja AMZS Vransko

14.6.2018 Izzivi vodenja zdravstvene nege v
socialnih zavodih

6.9.2018 dustvena inteligentnost

Ministrstvo za javno
upravo

25.9.2018 Javna narodila pod mejnimi
vrednostmi EU

Rdedi krii Slovenije
OE Novo mesto

27.9.20t8 Usposabljanje iz prve pomodi za
delodajalce

Prva pomoi - splodno Rdeti krii Slovenije
OE Novo mesto

4.10.2018

Bivalna enota Novo
mesto

Planiranje vedizmenskega dela v
zdravstveni neqi in bolniSnicah

24.t0.2018

Zbofiica - zYeza25.10.2018 Drama na delovnem mestu in

reSevanje nereSljivega
Zveza radunovodij9.11.2018

Opus Biro13.11.2018 Usposabljanje oseb odgovorne za
gaSenje zadetnih poZarov in

izvajanje evakuacije
Zbornica - ZvezaIzzivi zdravstvene nege pri

pacientih z motnjami uriniranja
15.11.2018

15.11.2018

Soc. zbornica
Slovenije

Dnevi Socialne zbornice Sloven'tje15. in
16.11.2018

UJP Novo mesto20.11.2018 Posvet za proraiunske uporabnike

Igor Novak

35 za lenih
Nataia Turk

Aleksandar Postolov,
BoStjan Mohar, Gvido
Rata Darko lordan

brez ladno
Nlkolaja Maljevec
Jerica treSnar

Petra Hodevar, Rozi

Gredar, Irena Korasa, Vera
Zeleznik, Blaienka Briina,
Nataia Turk

Sabina Kam US

Brigita Kren
Silvana Postolov
Andreja Klobudar,
Cecilija Smolit, lvlarjeta
Lenart, Hilda Stih, Joiica
Luzar, Lidlja JudeZ,
Franci Ceh

47 za poslen ih

Jasmina luriii

Peter Stanojevii sam

Brigita Kren

27 zaposlenih

Marjana Jerie
Peter Stano evrc

Romana Trpin
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Bri ita Kren brez laEno

Usposabljanje za hiSnike in
vzdrZevalce

s.6.2018

Zbonica - zveza

Socialna zbornica
Slovenije

22.L0.20t8 Strokovna eksku rzija v bivalno
enoto MengeS in ogled gradu
Zaprice ter etnololkega muzeja v
Kam niku

Agencija za kadre

Posvet o letnem poroailu za javni
sektor

Bivalna enota TrebnjeStrokovna ekskurzija v DUO

Impoljco (zavod + bivalno) in

bivalno enoto KrEko-Leskovec ter
grad Rajhenburg

Renata Grill

Danica Pan, Danica Smolit
Marija Griiar, Marija
Kavitek, Vida Grabnar,
Martina Hofevar,
UrSka Skufca, Melita Jarc



29.lt.2078 Socialna zbornica Slovenije Priprava in ocena
individualnega
proqrama

11.12.2018 IzobraZevanje sindikalnih
zaupnikov

t7.t2.20t8 Seminar o novosti na podrotju plad Ministrstvo za javno
upravo

Sandra Grabii

Adolf Bobnar

Brigita Kren

VI, POSEBNE DEJAVAIOSTI IN PROJEKTI

7. LETOVANJA

Dopust je za veiino izmed nas najlep5i teden v letu, ki ga z nestrpnostjo priiakujemo.
Dopustovanje v naravi, ob dobri hrani in pijadi, ko nas zjutraj zbudi petje ptic in zueder
nesteto zvezd popelje v sen, je audovito. Vse to in 5e vei je zadnji teden v maju
doZivljalo 14 uporabnikov VDC Novo mesto na Ekoloiki turistiini kmetiji Leinik.
Uporabnike smo spremljali 4 spremljevalci. Sprememba okolja je na uporabnike vplivala
pozitivno in v celotnem tednu ni bilo zdravstvenih niti vedenjskih teiav.

Morsko letovanje - skupina 30 uporabnikov je v dasu od 27.8. - 31.8. 2018 letovala
v Celjskem domu v Baiki. Skupino je spremljalo 6 spremljevalcev. Vsi smo bili z
letovanjem v BaSki zadovoljni, kajtl druZenje v morskem okolju nas je ponovno zbliZalo
in pustilo lepe spomine.
Individualno letovanje v Baiki je potekalo v dveh delih. V prvi skupini so letovali
trije nepokretni uporabniki in dva pokretna uporabnika in sicer v dasu od 11.06.2018
do 15.06.2018, druga skupina, v kateri so letovali Stirje uporabniki, dva nepokretna in
dva pokretna uporabnika, pa je letovala v dasu od 10.09.2018 do 14.09.2018.

2. MEDNARODNO SRECAN]E ,,VJATI Z DRIIGACNIMI,,

Varstveno delovni center Novo mesto je 18.10.2018 organiziral 3. mednarodno sredanje oseb
z motnjo in brez motnje v duievnem in telesnem razvoju, ki se ga je udele:ilo 130 oseb z

motnjo v du5evnem in telesnem razvoju s spremljevalci. Letos so se sredanja udeleiile
naslednje skupine: VDC Crnomelj, Heimstaette Birkenhof, Udruga s invaliditetom Bolje sutra
iz Koprivnice, VDC Kriko, VDC Novo mesto, Oi Dragotin Kette, Centar za pruianje uiluga u

zajednici Ozalj, OS Drska, OSPP Mirna, lvlosaik iz Deutschlandsberga.
V dopoldanskem tasu so se udeleZenci druZili v 10. osnovnih in srednjih Solah v Novem
mestu, v Domu starejiih obaanov Novo mesto in VDC-ju Novo mesto, popoldne pa so si

lahko ogledali Podjele Sentila lt4edle ali pa spoznavali Novo mesto.

V GostiSdu Loka smo imeli zakljutno slovesnost, kjer so nastopali uienci OS Br5ljin in Oi
Drska, udeleZenci pa so povedali svoje vtise o dopoldanskem druienju. Sledila je vederja, vsi
pa smo se z veseljem zavrteli ob glasbi ansambla Franiii.
Udeleienci so bili z medesebojnim druZenjem zadovoljni, saj so se med izvajanjem razlifnih
aktivnosti spoznavali in spletli nova prijateljstva.

3, POHODNI;TO

Sodelovanje s Planinskim druiwom Krka in VDC Novo mesto ima ie vedletno tradicijo.
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Na vseh pohodih so za varno hojo in pravo smer skrbeli dlanici PD in z veseljem smo
ugotavljali, da so pohodi na katerih sodelujejo osebe z motnjo v duievnem in telesnem
razvoju, tako za njih kot tudi za vse ostale sodelujode, lepa in koristna izku5nja. Skupaj
odkrivajo lepe kotiake narave, ohranjajo in krepijo fizidne sposobnosti, razvijajo komunikacijo
in orientacijo.
S skupnimi modmi smo tudi v letu 2018 izvajali kvalitetno in varno pohodni5tvo, uporabnikom
smo pribliZali lepote kraja, ohranjali telesno aktivnost in ob druienju preZiveli iudovite
trenutke.

a/ Uporabniki iz enote Nm I so skupaj s ilani drudtva hodili na pohode po bliinji in 5ir5i
okolici.

- V januarju smo prehodili pot ob reki Krki od Soteske do Dvora,
- februarski pohod je bil zaradi ledu in slabega vremena preloien na
- marec. Takratje skupina uporabnikov skupaj z mentorji in vodniki PD odila na pot po

sedmih gridih okrog Novega mesta.
- aprila smo se odpeljali v Smarjeike Toplice, kjer nas potakala planinska vodnika PD

Krka Novo mesto, ki sta nas popeljala po hotelskem parku do ribnika in do ruSevin
gradu Strlek. Pot smo nadaljevali v smeri Vinjega vrha do cerkve sv. Joiefa, od tam
v dolino mimo Bele Cerkve in nazaj do izhodiSine toike pri Prinovcu.

- v mesecu maju je skupina svojo pot zaiela na Javorovici in se preko koSenic in
gozdnih poti podala do lovske kote, ki stoji v osrdju Gorjancev nad sotesko potoka
Koblla. Po isti poti so se vrnili na izhodiSte.

- junijski pohod se je zaael v vasici Radovica. Pot se je vila po travnikih, gozdu, ob
njivah in kolovozih do vasi Krainji vrh. Ogledali smo si izvir Orehovec in razglednl
stolp, od koder je lep razgled po Beli Krajini.

- na pohod v septembru je skupina odila z vlakom iz Novega mesta do Mirne pedi. Od

tam pa je pot nadaljevala ob avtocesti do vasi Mali kal in nazaj. V Malem Kalu je
mladost preiivljal Lojze Slak in v vasi so obiskali njegov spomenik.

- lep jesenski pohod je bil v oktobru na Pogorelc, hrib s katerega jadrajo jadralci. Pot
so zadeli v Podturnu in se vrnili v vas Pogorelec.

- zadnji pohod v letu 2018 je bil v smeri Vrhovo-Gri vrh -Vrhovo.

b/ Tudi pohodniki iz enote N14 II smo ubirali prijetne in zanimive poti :

- 13. aprila: Po dolini potoka Le5nice
- 11. maja: Trebelno- Debenec
- 13. junija: Po bobrovi poti
- 23. avgusta: celodnevni izlet na Jezersko
- 21. septembra: Po novomeikih gridih
- 26. oktobra: Mirna pef- Zijalo
- 16. novembra: Svetl Peter

Pohodov se je udeleZilo od 18 do 24 pohodnikov iz enote Briljin in 6-7 pohodnikov
Trebnje.
Skupni izlet vseh enot smo v letu 2018 izpeljali 23.avgusta na Jezersko.

iz enote

4. ;PORTTYA DE'AVNOST

>Zdrav duh v zdravem telesu" je sploino znan moto v iivljenju, ki mu skuiamo slediti in ga

uresnitevati tudi v Varstveno delovnem centru. Pomembno je zavedanje, da rekreativno
Sportne aktivnost ohranjajo bio-psihosocialno ravnovesje oseb z motnjo v razvoju. Sport
pozitivno vpliva na psihiine procese ter zviSuje stopnjo socialne prilagojenosti. Vsak
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posameznik z dosezki na Sportnem podroaju krepi pozitivno samopodobo, ki ga dviguje tudi
na drugih ravneh Zivljenja. Obenem pa te dejavnosti nudijo veliko zadovoljswa.
Gibalno-Sportne aktivnosti nudijo integracijo oseb z motnjo v razvoju v druZbeno okolje, kar
je tudi pomemben segment naiega dela in usmeritve. Uporabniki imajo pravico aktivno in
osmiSljeno preZivljati svoj prosti aas.

Vsi zaposleni se trudimo, da uporabnikom v iim vedji meri omogodimo udeleibo na razlidnih
Sportnih aktivnostih, ki jih zmorejo.
Pozorni smo, da s pravilnim nadrtovanjem metod dela, z upoStevanjem individualnih
znaailnosti posameznika, njegovih ielja in interesov ter pripravo ustreznih prilagoditev,
nudimo uporabnikom koristno in prijetno vkljutitev v Sportne aktivnosti.

Vsem Sportnikom so v letu 2018 omogotili vkljuiitev v razlitne iportne dogodke, ki se

odvijajo tako na lokalni kot na nacionalni ravni. V okviru Specialne olimpijade Slovenije so se

udeleZili naslednjih tekmovanj :

. 18. april 2018 - Regijske igre Specialne olimpijade Slovenije MATP v Novem mestu
(bili smo organizatorji in cel dogodek se je odvil v Sportni dvorani Leona Stuklja).

. 22. maj 2018 - Spomladanski nogometni turnir SOS; nogometni stadion na Ptuju.
o 19. maj 2018 - 25. REGIJSKE IGRE Specialne olimpijade Slovenije ljubljansko -

dolenjske regije, Sportni park Ljubljana.
. 27. september 2018 - Jesenski nogometni turnir SOS v Slovenski Bistrici.
. 18. oktober 2018 - Finalno tekmovanje nogometne lige SOS na Brdu pri Kranju.
. 29. november - KEGUANJE - interni turnir med enotami.

V letu 2018 smo imeli v okviru Specialne olimpijade Slovenije registriranih 32 Sportnikov, ki

nastopajo v razliinih disciplinah ter 5 trenerjev.
Prejemnikom medalj smo vedno pripravili poseben sprejem in jim destitali za doseZke.

V februarju smo za vse uporabnike izpeljali zimski Sportni dan na smudiSfu v Brusnicah, kjer
so se zabavali na snegu in se preizkusili v smudanju in krpljanju.
Skupina Sportnikov se je 22. marca udeleZila vseslovenskega dogodka, poletov v Planici, kjer
so spodbujali naSe orle, 15. septembra je skupina uporabnikov sodelovala na incluzivnem
teku v Ozlju.

Dvakrat v tem letu so bili uporabniki skupaj s trenerji vkljudeni v 3 mesedni projekt >Zdrav

Zivljenjski slog<, ki ga je organizirala Specialna olimpiada Sloven'tje. Projekt je uporabnikom
dodatno obogatil Zivljenje s spoznanji o zdravi prehrani in pomenu gibanja ter tako
pomembno pridal ne samo k Spotnemu rezultatu, pai pa tudi k vetji kakovosti bivanja na

sploh. Projekt je obsegal 3 mesedni program Sportne vadbe, izobraZevanja na temo zdrave
prehrane in zdravega iivljenjskega sloga na sploh.
Iz VDC Novo mesto je sodelovalo 5 uporabnikov in 2 trenerja in sicer smo v mesecu januarju

februarju in marcu enkrat tedensko obiskovali fitnes 4P ter bazen v Dol. Toplicah ter se

udeleZili treh sredanj v Laikem. V mesecu oktobru, novembru in decembru se je prav tako 5
uporabnikov in dva trenerja udeleZilo treh sreianj v LaSkem in redno enkrat tedensko
obiskovalo fitnes 4P, ki je v neposredni bliZini enote II.

Na pobudo in Zeljo uporabnikov smo prideli z mesecem septembrom.tudi z rednim jahanjem

in sicer enkrat mLsedno v KonjeniSkem Solskem Sportnem centru v teiii vasi s skupino 12.

uporabnikov, ki jim to zelo veliko pomeni.

Trenerji, ki so skrbeli za razlidne Sportne discipline in aktivnosti:
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NOGOMET - Andreja Leinjak, Aleksander Postolov in Nataia Turk. Treningi potekajo ob
petkih od 8,30 do 10,00 ure na stadionu Portoval.
KEGUANJE - Andreja Leinjak, Boitjan l4ohar in Aleksander Postolov. Vsak detrtek 1 uro.
OBISKOVANJE FITNESA - Nataia Turk, l4elita Jarc ln Andreja LeSnjak. Obiski 1 x tedensko 1

uro.
VODENA TELOVADBA - Mojca Ribid 2 x tedensko 1 uro.
NAMIZNI TENIS - Aleksander Postolov in Boitjan Mohar (redno vsak teden).
SMUaANJE - Melita Jarc in NataSa Turk (sezonsko).
KRPUANJE - Andreja Leinjak in Boitjan Mohar (sezonsko).
JAHANJE - Andreja KLOBUCAR IN Boitjan MOHAR (enkrat meseino).

Pri izvedbi treningov in udeleibi na tekmovanjih smo v preteini meri odvisni od donatorskih
sredstev, zato smo aktivnosti prilagajali razpoloiljivim sredstvom.
SOS in na sploh Sportne aktivnosti omogoia uporabnikom razvijanje in ohranjanje
psihofizidnih sposobnosti, utenje novih spretnosti, krepiti pogum in prijateljswo, razvijati
sodelovanje, doZivljati zadovoljstvo in sreio ob Sportnih aktivnostih ter vse to deliti s svojimi
prijatelji, druZino, trenerji...
Sledijo sloganu Specialne olimpijade Slovenije: > Pustite mi zmagati, de pa ne morem
zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu<<.

5. 5A TqOZAGOVOR N IS KE 5KU PIN E

6. SRECATTJE OSEB Z MOTNJO IN BREZ MOTNJE,,TNCLTTSIA<( 2078

V tasu od 10. do 14. aprila 2018 se je skupina sedmih uporabnikov, ki so vkljuieni v
Varstveno delovni center Novo mesto udeleiila sredanja >INCLUSIA< v Celovcu. Blstvo

sreianja je druZenje oseb z motnjo v duievnem in telesnem razuoju z osebami brez motnje,
uswarjanje novih vezi in novih prijateljstev. Pomembno je predvsem pokazati, kaj znamo,
zmoremo in v iem smo modni.
Organizator sreianja je Dr. Dieter Klammer, ki vsako leto v dopoldanskem Easu organizira
druienje v 5olah, popoldne pa ponudi razlitne moZnosti ogledov turistianih znamenitosti.
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Cilji skupine za samozagovorniStvo, ki jim sledimo, so usposobiti ljudi z motnjo v duievnem
razuoju da:

- postanejo sam svoj zagovornik,
- razvijajo obdutek lastne vrednosti, pozitivno razmiSljajo o sebi,
- znajo izbirati in sprejemati odloiifue,
- znajo komunicirati s svojim okoljem,
- prepoznajo lastne sposobnosti in delajo na svojih slabostih,
- poiSiejo pomod, ko jo potrebujejo in jo tudi sami nudijo,
- razuijajo tople medsebojne odnose in razumevanje.

Vkljudenim v skupino postaja vedno bolj pomembno: prizadevati si za svoje pravice, gojiti
medsebojno spoStovanje, imeti pravico izbire, skrbeti zase, pomagati drugim, prihajati na

sestanke, driati se dogovorov, biti odgovoren, biti posluian in sli5an, biti uspeien ipd.

SamozagovorniSke skupine so se sestajale v vseh treh enota storitve vodenja, varstva in

zaposlitve pod posebnimi pogoji.



Letos smo se druiili z dijaki 4.B razreda, ki obiskujejo Dvojezitno zvezno trgovsko akademijo
v Celovcu in z varovanci iz Centra za rehabilitacijo Ozalj. Skupaj smo izvedli razlidne
delavnice: izdelava voidilnic, barvanje steklenih kozarcev in izdelavo kozmetike. Gostje so
nam pripravili piknik; spekli so odlitne ievapdiie in nam postregli s pijaio. Dijaki in profesor
Hanzej Rosenzopf so za nas izvedli tudi voden ogled Celovca.
V popoldanskem dasu smo si ogledali mesto Celovec, Planetarij in 5li tudi po nakupih.
Zveier smo se druZili v pivnici Schleppe Eventhalle, kjer smo plesali ob zvokih slovenskega
narodno-zabavnega ansambla Trenutek in avstrijske glasbe. Prireditev sta popestrila nasa
uporabnika Robert Semenit s petjem in liga Zore z igranjem na harmoniki.

T.INKLUZIVNO SRECAN]E V KOPRIVNICI

Skupina sedmih uporabnikov iz Varstveno delovnega centra Novo mesto se je 29.6. 2018
udeleZila mednarodnega sreianja oseb z motnjo in brez motnje v duSevnem in telesnem
razuoju v Koprivnici na Hrvaikem. Sreianje je organizirala Udruga bolje sutra iz Koprivnice
Poleg naSe skupine se je sreianja udeleZila tudi skupina iz Graza. Vsi udeleZenci smo se
poizkusili v lovljenju rib na jezeru, keglanju in druZabnih igrah. Pogostili so nas z odlidnim
kosilom. Potem smo se odpeljali v Durdevac, kjer smo si ogledali trdnjavo, saharo in
priprave na prireditev Picokijada.

8. PROSTOVOUSruO

Smernice razvoja prustovoljstva v VDC Novo mesto :
l. uvodno predstavitev VDC, ki jo izvede strokovni delavec v enoti, kjer se bo

prostovoljec vkljuteval.
2. mentorstvo prostovoljcu izvaja strokovni delavec, katerega naloga je, da v

dogovoru s prostovoljcem nairtuje prostovoljno delo (termine, vsebino... ).
3. evidentiranje obiskov prostovolja - mentor je dolZan voditi evidenco obiska

prostovoljca na predpisanem internem obrazcu.
4. evalvacija prostovoljnega dela - opravi strokovni delavec Alede na presojo

spremljanja opravljanja prostovoljnega dela posameznega prostovoljca oz. skupine
prostovoljcev, vendar vsaj lx v polletju.

5. dogovor s prostovolj@m in njegovo zavarovanje izvedemo za prostovoljce, ki

opravijo kontinuirano minimalno 15 ur prostovoljnega dela meseino, za ostale velja
ustni dogovor brez zavarovanja.

V letu 2018 se je v nai zavod vkljudevalo 23prostovoljcev.
r V enoti I je bilo 74 p,ostovoljcet4
- 5 v varstveni skupini - vsak detrtek (upokojenke)
- 3 v varsNeni skupini - obiasno (upokojenke)

V varstveni skupini so prostovoljke sodelovale predvsem pri spremstvih uporabnikov na
sprehodih.

- 3 v mizarski delavnici - pohodi (dlani planinskega druStva Krka)
- 3 v skupini starostnikov- pravljidne urice (knjiinidarke knjiinice Mirana Jarca)

'. 
V bivalno enoto Ttcbnje se je vkljudevala ena prostovoljka, redno 1x tedensko, ob
aetrtkih, od 15.30 do 18.00 (v tem tasovnem okviru). Prostovoljka se je z uporabniki
druiila na razliinih podrodjih, v drugi polovici leta pa je zaiela spremljati uporabnike
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na sprehode, nakupovanje priboljikov. Obiasno je izvedla masaio stopal, se vkljudila
v aktivnosti tekodega dne (pomaga pri spremstvu na bazen, na ogled kina, pri izdelavi
hiSnih dekoracij).

. Na negovalni oddelek sta se vkljudevali dve prostovoljki. Ena je obdasno
obiskovala uporabnika na oddelku, druga pa je Studentka in se je tekom leta
vkljudevala v dejavnosti na oddelku in v skupino Babiiin vrt. Sodelovala je pri
spremsWih na sprehodih, pri izvedbi ustvarjalnih in kuharskih delavnic in se druiila z
uporabniki ob individualnih okupacijah in v pogovorih. Kot spremljevalka uporabnikov
se je udeleZila izleta z druStvom Soiile in pomagala pri spremstvu uporabnikov na
prednovoletnem sredanju druStva Soiitje.

> V institucionalno varstyo v Smihetu se je vkljudevalo 6 prostovoljcev, v
popoldanskem dasu. Vsi prostovoljci so bili dijaki lokalnih 5ol (gimnazija, Solski center
NM) in za njih je bilo to prvo sreianje z VDC-jem.

Tako so spoznavali zavod (predstavitev organizacije, programov, etidnih naiel, prostorov,
popoldanskih aktivnosti,...) in stanovalce ter njihovo oije in 5ir5e okolje.
S stanovalci so se druzili v dnevnem prostoru (izvajanje pogovornih in bralnih uric, igranje
druZabnih iger, likovno ustvarjanje) in na prostem (izvajanje Sportnih uric - igre z iogo, igre
z vodnimi balondki, usmerjanje stanovalcev pri izvedbi vaj med telovadbo, bralnih uric,
igranje namiznih iger).
Sodelovali so pri kuharskih delavnicah in pri spremstvu stanovalcev do fotoateljeja, trgovine,
do optika (nudenje pomodi pri vstopu/izstopu v prevozno sredsWo, med hojo,...)
Pomagali so tudi pri spremstvu stanovalcev na prednovoletnem sredanju dru5tva Soiitje
Novo mesto (nudenje pomoai pri vstopu/izstopu v prevozno sredstvo, med hojo, med
hranjenjem).
Prostovoljec je bil tudi Dedek Mraz, v enoti I, ki nam je popeskil prazniine dni v decembru,

Porotila so pripravili :

Andreja Jurovid, Andreja Klobudar, Emilija Luzar, Janja Jak5e, Greg I'4irt, N4aja lt4edic Tomit,
Martina Golobid, Melita Jarc, Mojca Zver, Nata5a Turk, Renata Grill, Sandra Grabii in Romana
Trpin

Novem mestu, februar 2019
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