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I. UVOD

Kvalitetno opravljanje socialnovarstvene storitve in omogotanje kakovostnega iivljenja
uporabnikov je temeljna naloga naiega VDC-ja, ki si jo bomo v najveiji moini meri
prizadevali izpolnjevati tudi v tem letu.
Zelimo ohranjati in razvijati vlogo kakovostnega, pruaznega in prepoznavnega varsweno
delovnega centra.
Izvajamo dve osnovni storitvi:

Institucionalno varstvo pa organiziramo tako, da nastanitev upraviiencem nadomeSta,
dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma oziroma lastne druiine, zagotavljamo pa jim hkrati
tudi posebne oblike varstva.
Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo, ter zdravstveno varswo in fizioterapevtsko
obravnavo po predpisih s podroija zdravstvenega varsUa.

Viz1a in poslanstvo

temeljita na sploinih in strokovnih naiellh, ki uporabniku zagotavljajo dloveiko dostojanstvo,
solidarnost ter socialno praviinost z upoitevanjem uporabnika kot aktivnega udeleienca v
procesu izvajanja storitve. Uporabnikom in njihovim svojcem omogoaamo varnost,
socializacijo in pomoi pri vkljuievanju v realno druibeno okolje.

Zelimo doseii zadovoljs o tako uporabnikov in njihovih svojcev kot tudi zaposlenih ter
odgovorno ravnati s proraiunskimi in ostalimi sredstvi zavoda. Hkrati ielimo doseii
prepoznavnost institucije v Siriem druZbenem okolju in stalen strokovni razvoj njenih kadrov.

II. PROGRAM DEUI ZAVODA

Na podroiju gospodarjenja z nepremitninami nameravamo letos podpisati pogodbi za nove
prostore delavnic tako v Novem mestu kot v Trebnjem, trudili se bomo, da bo izdelan za
nove poslovne prostore DIIP in pridobljeno soglasje ministrstva za zaietek gradnje.
Planiramo sanacuo nekaj zaradi vlage po5kodovanih sten v Smihelu in v obeh bivalnih
enotah, ter zamenjavo varnostne razsvetljave v glavni stavbi.
Zaradi starosti 12 let in popolne dotrajanosti nameravamo zamenjati osebno dostavno vozilo
Berlingo.

Analiza kakovosti dela
Za doseganje uspe5nosti poslovanja v teoriji in vsakdanji praksi vse bolj poudarjamo pomen
spremljanja kakovosti, motiviranja in spodbujanja inovativnosti ter iniciativnosti, poznavanja
vizije in ciljev organizacije, strokovne usposobljenosti. notranjega komuniciranja,
medsebojnih odnosov, vodenja, nagrajevanja in zadovoljstva z delom.
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Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogo1i, ki ga organiziramo tako, da
uporabnikom omogodamo ohranjanje pridobljenih in 5iritev novih znanj in delovnih
spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresniievanje lastnih idej in
uswarjalnosti in stimuliramo obiutek koristnosti in samopotrditve.



Na nivoju celotnega zavoda bomo letos:

. izvedli redno notranjo revizijo poslovanja;

. dopolnili nadrt integritete;
o preverili nivo kakovosti storitev na vseh nivojih;
. izvedli interno presojo HACCP sistema;
. izvedli generalno ii5ienje vseh enot;
. izvajali redne preglede dvigal in delovne opreme, izvajali meritve mikroklime in vseh

dejavnikov s podroaja varstva pri delu in poiarne varnosti;
. izvedli javna narodila za medicinsko - potrosni in sanitetno - obvezilni material,

pisarniSki material, za zavarovanja, tople malice za enoti v Novem mestu in za enoto
v Trebnjem, za prehrano v institucionalnem varstvu in za pranje;

. dokontali uvedbo sistema kakovosti EQUASS v delo VDC;

. delo po posameznih enotah in programih bomo dnevno spremljali preko raportne
knjige v programu Pro-bit, meseino preko mesednih razporedov dela, mesednih
porodil o delu in dejavnostih in mesednih delovnih sestankov in sestankov
strokovnega sveta. Poslovanje zavoda kot celote bo najmanj enkrat letno pregledal
svet zavoda.

V letu 2019 bodo naie strateike usmeritue:

. ohranjanje visokega nivoja zadovoljstva uporabnikov, svojcev in skrbnikov ter
zaposlenih

. izvajanje 5e kvalitetnejie socialno varstvene storitve

. redno izvajanje individualnih programov in evalvacij za uporabnike ter sledenje ciljem

. povetevanje moZnosti sodelovanja in vpliva uporabnikov na aktivnosti

. spodbujanje zdravega natina Zivljenja uporabnikov in poveievanja moZnosti
vkljuievanja v rekreativne in Sportne aktivnosti

. Siritev Iastnega programa in vzdrievanje dobrih odnosov s kooperanti in kupci

. intenzivno sodelovanje pri reSevanju strokovnih vpraianj na nivoju celotnega zavoda

. krepitev sodelovanja In povezovanja med enotami pri skupnih projektih in akcijah

. krepitev dobrih medsebojnih odnosov, zadovoljstva, spo5tovanja in pripadnosti
zaposlenih

. krepitev dobrega pretoka informaclj in povratnih informacij med zaposlenimi ter
sprotno reSevanje konfliktov; vzpodbujanje tudi neformalnega konstruktivnega
druienja zaposlenih ob razliinih priloinostih

. promocija zdravja in skrb za osebnostno rast zaposlenih

. sodelovanje s sorodnimi institucijami (organizacija izobraZevanj, sredani, projektov,
supervizije, ekskutzij,...)

. sodelovanje z okoljem (razliina drultva - So2itje, Mali princ, klnoloiko druStvo, 05,
vrtci, RIC, fakulteta za socialno delo, Alma Mater...)

. odnosi z javnostmi - krepitev pozitivne javne podobe VDCja - spletna stran, objave v
medijih...
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III, INSTITUCIONA LNO UA RSruO

III.T.Oddelek za varstvo, vodenje in nego

r Zdravstvene storifue
zdravswena oskrba uporabnikov bo v letu 2019 potekala tako kot v preteklih letih. Ialajala
se bo preventlvna in kurativna dejavnost na razlidnih podrodjih.

Po merilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bodo izvajale storitve s podrodja
zdravstvene nege 1, 2 in 3.

Za sploSno zdravstveno stanje uporabnikov bo tudi v bodote skrbel/a zdravnik/ca
zdravstvenega doma Novo mesto in Trebnjega, kjer se opravljajo tudi zobozdravstvene
storitve pri izbranih osebnih zobozdravnikih. Zobozdravswena dejavnost se bo po potrebi
izuajala tudi na stomatoloiki kliniki v Ljubljani.

Organizirana bo specialistiina obravnava uporabnikov pri psihiatru, po potrebi pa tudi pri
ostalih specialistih (ortopedu, nevrologu, ginekologu in fiziatru...).

Sledili bomo priporoiilom nadzorne komisije Zbornice - Zveze. V letu 2019 bomo izvedli dva
interna strokovna nadzora (februar, september), za zaposlene bomo organizirall oz. jih
napotili na strokovno izpopolnjevane iz obveznih vsebin, dolotenih z novelo pravilnika, ki

velja od 19.8.2017 in je obvezno za vse zdravstvene delavce.

> Fizioterapevtske storitve
V letu 2019 bo fizikalna terapija nadaljevala z ie zastavljenimi dobrimi praksami iz leta 2018.
Obravnave uporabnikov se bodo izuajale tako individualno kot skupinsko, v prostoru za
fizikalno terapijo, v bivalnih prostorih ali v zunanjem okolju. Fizioterapija se bo izvajala tudi
po dislociranih enotah dnevnega in institucionalnega varstva v Novem mestu ter Trebnjem.

Nadrtovan plan dela s podrodja fizioterapevtskih storitev bo obsegal vse dosedanje storitve,
ki so:
- individualne fizioterapevtske obravnave uporabnikov;
- respiratorna fizioterapija
- izvajanje specifitnih manualnih tehnik in nevro-fizioterapevtske obravnave;
- izvajanje fizioterapevtskih aktivnosti
- zagotavljanje rednega servisa ortopedskih in medicinsko tehnidnih pripomoikov;
- izvedba in organizacija izobraievalnih delavnic za sodelavce o ergonomiji delovnega mesta

in ostala rehabilitacijska in medicinska podrodja.
- dosledna, kontinuirana fizioterapevtska obravnava uporabnikov z akutnimi/kroniinimi

stanji, kontinuirana fizioterapevtska obravnava uporabnikov po vseh travmatskih
stanjih/poikodbah, vzdrZevanje/izboljianje/ohranjanje obstojefih stanj uporabnikov
(fiziino onemogli, starostniki, invalidi), skrb za varnost uporabnikov, udenje postopkov za
zagotavljanje varnosti uporabnikov (uienje in treningi transferjev...)
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IzobraZevanje (v marcu 2019 na povabilo predsednika travmatolo5ega dru5wa Velike
britanije, dr. Mahmooda, teiaj urgentne manualne fizioterapije 7 dni v Univezitetni kliniki
Birmingham v Angliji)
Sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede Univeze v Novem mestu.

. Strokovno delo
Strokovno delo na oddelku bo koordinirala in izvajala skupinska habilitatorka. Delo se bo
izvajalo neposredno z uporabniki po treh skupinah. Uporabniki bodo vkljufeni v skupinsko in
individualno obravnavo, glede na njihove potrebe, ielje in sposobnosti ter glede na

organizacijske in kadrovske razpoloZljivosti.

Za izvedbo dejavnosti se bodo uporabljali prostori, v katerih se nahajajo skupine,
telovadnica, multisenzorna soba, terasa, park in zeliStni vrt, bliinja in Siria okolica VDC-ja.
Pri izven zavodskih aktivnostih pa 5e drugi prostori, glede na posamezno dejavnost
(gledaliSde, jahanje, obisk lokalov, izleti...).

Dejavnosti bodo potekale na podlagi evalvacij individualnih nadrtov, letnih dasov, praznikov
in ostalih dogajanj tekom leta.

V okviru varstva bomo uporabnike spodbujali k dim vetji samostojnosti pri skrbi za samega
sebe, v mejah uporabnikove kompetence. Poudarek bomo dali tudi na prehranjevanju,
higieni in bontonu pri obrokih. Uporabniki, ki so povsem odvisni od pomoti zaposlenih, bodo
glede na njihove potrebe prejemali ustrezno oskrbo.

V okviru vodenja bomo uporabnike spodbujali k bolj5i verbalni in neverbalni komunikaciji in

se posluievali razlidnih lokacij za izvedbo aktivnosti in s tem spodbujali orientlranost
uporabnika v razllinih prostorih in situacuah.

Okupacija bo prilagojena vsakemu posamezniku, tudi glede na njlhovo sposobnost
sodelovanja, ielje in trenutno razpoloienje.
Izpeljali bomo nekaj zvoinih kopeli z gongi (Irena Zupandii). qporabniki se bodo tekom leta
vkljudevali v gledaliSki abonma v okviru KCIT in jahanja v KSC Ceiia vas.

Glede na to, da so uporabniki oddelka v vetji meri odvisni od zaposlenih, da poskrbimo za

njihovo zdravje, bo prva pomembna komponenta strokovnega dela tudi skrb za zdravje. Velik
poudarek bomo dali na telovadbi, gibanju na prostem, sproiianju in higieni rok. V
multisenzorni sobi bodo potekale sprostitvene in ostale aktivnosti. Uporabniki bodo dnevno
vkljuienl v krajie ali daljie sprehode in druienje v parku ob zavodu. TeZje vodljivi in gibalno
ovirani uporabniki bodo imeli na voljo druienje in program na terasi ali v parku ob zavodu.

Zivllenie v instituciji prinaSa veliko prilagajanja, zato bomo delali na krepitvi socialnih veBiin.
Skrbeli bomo za dobre medsebojne odnose, se uiili pravil komunikacije in razreSevali
konflikte, spodbujali pomot Sibkej5im in motoriino oviranim uporabnikom.

Spodbujali bomo tudi ohranjanje stikov s svojci in pr'tjatelji. Za svojce bomo v okviru zavoda
organizirali predavanja, druienja, sestanke in jih spodbujali k aktlvni udeleZbi. Po

predhodnem dogovoru s svojci bomo izvedli obiske in druienje na domu.

Skupinski habilitator bo izvajal dejavnosti krepitve, suporta in informiranja zaposlenih, za

boljSo senzibilnost in kompetentnost prl njihovem delu.
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kronoloiki plan dela:

SKRE ZA SAMEGA SEBE
Osebna urejenost (pomod in ufenje pri izvedbi osebne higiene). Poudarek bo
predvsem na higieni zob, umivanju telesa s krpico, umivanje rok pred obroki, po
uporabi WC-ja, ter na samostojni izvedbi omenjenih aktivnosti.

ObeleZili bomo kulturni praznik - S.februar
Praznovanje rojstnih dni uporabnikov, ki praznujejo v 1. polovici leta- februar
Februar- marec- zvodne kopeli z gongi in ostalimi prvinskimi glasbili
Pustno rajanje
Izdelava velikonoine dekoracije, peka dobrot, pogovori o Veliki noti- april
Spomladanski izlet- april, maj
Letovanje Ba5ka- junij
Sprehodi po gozdnih poteh-julij, avgust
Jesenski izlet- september, oktober
kostanjev piknik- oktober
Obisk grobov sorodnikov in prijateljev- november
Praznovanje rojstnih dni uporabnikov, ki praznujejo v 2. polovici leta-november
Silvestrovanje in obdaritev v organizaciji druitva Soiiqe- december
Predstava (udenci 05 ) in obisk Boiiika-decem ber
Sestanek s star5i in skrbniki uporabnikov- december
Ogled jaslic
Obisk dedka Mraza v druibi ilanov druitva lYali princ
Tlmske obravnave- glede na potrebe uporabnikov
Gledali5ki abonma- glede na ponudbe, ki jih dobimo tekom leta in glede na
primernost vsebine za naie uporabnike.
lahanje- glede na dogovor z druStvom SoZitje.
DruZenje in sprehodi s prostovoljci.
Kuharske in ustvarjalne delavnice.
Spoznavanje in uporaba zeliSE iz domaiega zeliSinega vrta.

IIL2, zavod - stanovanjski del

Popoldansko delo v zavodu na stanovanjskem delu je sila zanimivo, pestro, predvsem pa
polno izzivov. Gre za delo z uporabniki, ki so vkljuieni v Varstveno delovni center Novo
mesto in dopoldneve preiivljajo v delavnicah, popoldneve pa v zavodu v Smihelu. Strokovna
delavka tedensko pripravi program popoldanskih aktivnosti, pri katerem izhaja iz ciljev, ki so
navedeni v individualnih nadrtih, istoaasno pa upoiteva Zelje uporabnikov ter njihove
sposobnosti. Namen popoldanskih aktivnosti je soustvarjanje prijetnega delovnega in
Zivljenjskega okolja, pomod pri reievanju konfliktnih situacij ter ohranjanje osvojenih
spretnosti in pridobivanje novih.

V letu 2019 planiramo ob ponedeljkih sestanek z uporabniki, na katerem bodo stanovalci
lahko izrazili svoje Zelje in predloge glede popoldanskih aktivnosti. Pri oblikovanju programa
bodo aktivno sodelovali tudi zaposleni. Nadaljevali bomo z zastavljenim naiinom in metodami
dela. Naii vodili bosta >>Skrb za dobro osebno higieno<< ter >Uspeina komunikacija in dobri
medosebni odnosi<.

V popoldanskem dasu se bodo v letu 2019 izuajale naslednje aktivnosti i

1
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4.

2.

q

;KRB zA oz.tt trv itair orour
- urejenost sob (pospravljanje omar, preobladenje postelj, urejanje nodnih omaric,

omar s devlji)
- urejenost obleke in obutve (di5ienje devljev, zlaganje perila v omaro)
- urejanje dnevnega prostora (pometanje)
- urejanje okolice VDC-ja (pometanje, grabljenje listja, sajenje in zalivanje roi)

GOSPO DIMS KE A KTIVNOSTI
- kuhanje kave, daja, peka piSkotov, peciva, paladink, priprava napitkov
- pomivanje posode in zlaganje v pomivalni stroj ter v omaro
- gospodinjska opravila (pranje perila v pralnem stroju, zlaganje kuhinjskih krp in

slindkov)

P R OSTO:AS N E AKTIVN OSTI
> znotraj zavoda:

- glasbene aktivnosti (ples, posluianje glasbe, petje, igranje na inStrumente)
- bralne urice (branje in posluianje zgodb),
- druiabne igre
- ogled TV vsebin
- praznovanja (rojstnih dni, praznikov)
- likovne aktivnosti (risanje, barvanje pobarvank. izdelovanje dekoracije)

i zunaj zavoda:
- 5portne aktivnosti (rekreacija v OS Dragotina Ketteja, telovadba v zavodu -

v telovadnici ter na zunanjem igriStu, voinja s skiroji, kolesl)
- sprehodi (krajSi), izleti s kombijem, piknlki
- obiski prireditev
- nakupi v trgovini

> povezovanje z okoljem, druswi in posamezniki (Druitvo Soiitje Novo mesto, Drustvo
Mali Princ, Vera in lud, osnovne in srednje Sole MONM - prostovoljci). UdeleZba na

razliinih dejavnostih v okviru druiwa Soiiue Novo mesto: piknik, kuharski tedaj,
prednovoletno sredanje.

SOCIALNE VE;CINE
- udenje dobre komunikacije
- ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov
- razre5evanje konfliktov med uporabniki
- pomoi Sibkejiim in motoriino oviranim uporabnikom

IN DIVIDUALNE A KTIVNOSIT
- izdelovanje individualnih programov in evalvacij
- obiski in stiki s svojci, znanci (osebno, preko telefona in preko drugih medijev), glede

na ielje na Zelje posameznega uporabnika.

Urnik aktivnosti:
14.00-14.20 predaja sluZbe, dogovor z zaposlenimi glede nairtovanih dnevnih
aktivnosti
14.20-15.20 urejanje, kuhanje kave razdelitev malice
15.30-15.45 sestanekz uporabniki (ponedeljek)

priprava sveiih oblaiil za naslednji dan
15.45-17.00 izvedba tedenskih aktivnostih (vezano na oije okolje)

aktivno preiivljanje prostega dasa
urejanje uporabnikov (tuiiranje, striZenje nohtov)

17.00-17.30 popoldanska malica zaposlenih (1 delavec je prisoten v prvem
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17.30-17.s0

18.15-18.30
18.30-19.00
19.00-20.00
po 20.00

IIL3. Dislocirana bivalna enota v Novem mestu, Cesarjeva 27

Bivalna skupina na Cesarjevi je dislocirana enota zavoda, ki 12 odraslim osebam z motnjo v
duievnem in telesnem razvoju nudi samostojnejSo obliko bivanja. Zivllen;e v manjii skupini
in bivanje v hiSi omogoda viSjo kvaliteto :ivljenje, iivljenje bolj po meri vsakega
posameznika.

V letu 2019 bodo 5e naprej sledili ciljem in bistvenim usmeritvam, ki so si jih zastavili.
Bistvo Zivljenja v bivalni skupini je domadnost, manjie Stevilo stanovalcev, ko res vsak
stanovalec pride do izraza kot individuum. Poudarek je na vseZivljenjskem udenju in
integraciji v okolje. Zaposleni poskuiajo v bivalni skupini ustvariti dim bolj domade, prijetno
vzduije, prisluhniti vsakemu posamezniku in njegovim potrebam ter graditi posameznikovo
pozitivno samopodobo.

. strokovno delo
V bivalni skupini je glavni namen ufenje za Zivljenje in zagotavljanje dim bolj osmiSljenega
Zivljenja. Da vsak posameznik zaduti bivalno skupino kot svoj dom, druiino, ki ji pripada.
Strokovno delo bo potekalo tako individualno kot skupinsko in sicer:

a/ delo s posameznikom
Utenje, vodenje, spodbujanje in spremljanje stanovalcev v dim veijo samostojnost
pri opravljanju razlitnih hiSnih opravil, skrbi za urejenost zunanje okolice, delo na
vrtu, skrb za roZe itd.
Spodbujanje in vodenje pri branju, pisanju (voidilnic), izpolnjevanju pr'rjav, pomod
stanovalcem pri uporabi radunalnika, e-poite, mobilnega telefona in fotoaparata itd.
Individualni pogovori s stanovalci v smislu reievanja osebnih stisk in teiav (razlitne
osebne stiske, medsebojni konflikti). Intenzivno bo potekalo delo na odnosih, vodili
bomo usmerjene pogovore glede primernega vedenja tako med njimi, kot do
zaposlenih, seveda glede na potrebe, ki se bodo pojavile.
Uienje in spodbujanje stanovalcev pri osebni higieni in urejanju.
SpremsWo stanovalcev na banko, v trgovino, na poito, v lekarno, k frizerju...
Stanovalce, ki imajo interes bomo udili in vodili pri samostojni pripravi razlidnih jedi
(dvig samozavesti pri uspeinem opravljanju nalog in krepitev obtutka samostojnosti).

b/ delo s skupino
Spremljanje in razreievanje medsebojnih konfliktov. Cilj zaposlenih je okrepiti
stanovalce, da sproti in pogovorno razreiijo nastale teZave.

B

nadstropju)
priprava in razdelitev napitka uporabnikom (daj, sok)
veierja v 1. nadstropju (stanovalci na voziikih)
aktivno preZivljanje prostega iasa do 18.15 (ostali stanovalci)
priprava na vederjo (umivanje rok)
veierja v jedilnici (vsi ostali stanovalci)
urejanje uporabnikov (vederna nega, umivanje zob)
notni poditek

- Dokumentacija
O vsakem uporabniku bo vodena dokumentacija v skladu s pravilnikom o standardih in
normativih v socialnem varstvu in bo obsegala evalvacijo individualnega programa
institucionalnega varstva. Dnevno bomo vodili predajno knjigo v programu Pro-bit.



svetovanje, usmerjanje, vodenje in usposabljanja stanovalcev ler nudenje
pomoii na razliinih podrodjih (od skrbi za samega sebe, podroaja socializacije,
komunikacije, pri uporabi tehnologije, do vkljuievanja v okolje, v razllina dru5tva ali
dejavnosti).

vzpodbujanje razvoja stanovalcev za iim bolj samostojno iivljenje
Stanovalce bomo spodbujali, da se bodo dim bolj vkljudevali v proces odloaanja ter
imeli moznost izrazati svoje Zelje in interese. Vsak stanovalec ima tudi svojo kljudno
osebo, ki skrbi za njegove individualne :elje in potrebe. Stanovalcem bodo tudi v letu
2019 nudili pomod in svetovanje pri upravljanju z denarjem.

vkljuievanje v okolje
Vkljudevanje v okolje je del uporabnikovega vsakdana. Vsi stanovalci imajo proste
izhode in gredo lahko na sprehode ali po opravkih v mesto samostojno, le en
stanovalec mora imeti, na zahtevo skrbnika, spremstvo.
Povezani so in redno sodelujejo z druitvom MALI PRIC in druitvom SOZIDE;
stanovalci se bodo tudi letos vkljudevali v razlidne ponujene dejavnosti (izlete, tedaje,
koncerte, rekreacijo, seminarje, pohode...). Redno bodo stanovalci enkrat tedensko
hodili na organizirano rekreacijo dru5wa SoZiqe, ena stanovalka pa bo samostojno
obiskovala kuharski teaaj. Nekateri se bodo vkljutevali tudi na seminarje
vseiivljenjskega udenja, ki ga izvaja druitvo So:itje.

sodelovanje s starii, skrbniki in drugimi rtrokovnimi delavci
Za starie oziroma skrbnike bomo spomladl in ob zakljuiku leta pripravili sredanje in
jih tudi pogostili. Sproti jih bomo obveSdali o posebnostih vezanih na njihovega
otroka. Vsako leto jim ponudimo mo:nost, da se podrobneje seznanijo z opravljeno
evalvacijo. Redno stanovalci sodelujejo tudi s kljutnimi osebami in z zaposlenimi v
enoti II. glede posebnosti, te se pojavijo v delavnicah.

skrb za zdrauje in varnost stanovalcev
Zaradi porasta razlidnih zdravstvenih teiav v zadnjih letih, vezanih tudi na staranje
stanovalcev, bomo tudi v tem letu dali velik poudarek na zdravem nadinu Zlvljenja.
Poudarek bo na zdravi prehrani, veliko gibanja in na sploh za zdra$e in dobro poiutje
pomembnem pozitivnem razmi5ljanju in medsebojnem razumevanju.
eim vei stanovalcev se bo redno vkljuailo v rekreacijo, ki jo bo organiziralo
SoZitje ter v ostale dejavnosti vezane na gibanje (pohodniStvo, tako v okviru VDC-ja
kot druitev).

V bivalni skuplni je skupaj 6 zaposlenih, ki se redno enkrat na 2 meseca sestanejo na
delovnih sestankih, da so vse redno obveidene o novostih, sproti reiujejo

9

Vsakodnevno bomo zaposlene s svojim zgledom in pogovorom s stanovalci,
zagovarjale medsebojno spoitovanje in sprejemanje.
Zagotavljanje upoitevanja hiSnih dogovorov in pravil v skupini, upoitevanje drug
drugega ter zagotavljanje medosebne pomodi in medsebojne empatije.
Tedenski sestanki s stanovalci o pripravl tedenskih aktivnosti in reSevanju tekode
problematike.
Skrb za bivalno okolje; stanovalci v veliki meri ob pomodi in spremljanju zaposlenih,
skrbijo za red in distodo svojih sob in skupnih bivalnih prostorov ter urejenost zunanje
okolice in vrta, poskrbijo tudi za okrasitev skupnih prostorov v praznitnih dneh.
Skupinske aktivnosti (izdelovanje adventno-novoletnih aranZmajev, praznovanja,
izleti, pohodi, delavnice z gongi...).



problematiko in se dogovorijo o aim bolj skladnem delovanju itd. Vsakdanje
posebnosti pri stanovalcih in dogajanja v bivalni skupini zaposlene beleZijo v
programu Pro-bit, ki ga vse redno spremljajo, kar je bistvenega pomena za dober
pretok informacij med delavkami. Pozorne so tudi na spremljanje individualnih
programov in letnih evalvacij stanovalcev.

. delovni hs
Od ponedeljka do petka bomo zagotavljali 16 urno institucionalno varsWo, ob sobotah,
nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih pa 24 urno varstvo. V popoldanskem aasu in med
vikendi bo stalno prisotna ena zaposlena, ob ponedeljkih, torkih in ietrtkih dve, v nodnem
iasu od 21.00 do 7.00 (ob nedeljah do 7.00) pa ena zaposlena.
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, plan rednih aktivnosti
- meseani in tedenski sestanki (ob ponedeljkih skupno naiftovanje tedenskih aktivnosti
- deiurstva, prosti aas, pogovor o aktualnih zadevah v bivalni skupini - spodbujanje

tim veije samoiniciativnosti, da sami izpostavijo problem, da dim bolj aktivno sami
iSdejo reSiwe in krepijo svojo samopodobo, spoznajo svoje pravice, dolinosti...);

- usklajevanje dnevnega odhajanja v delavnice ali samostojnih odhodov v mesto z
mestnim avtobusom ali pei, po nakupih...

- okrasitev in skrb za dekoracijo v hi5i, predvsem vezano na praznike - BoZii, Novo
leto, Velika nod ipd.;

- skupni izleti in izvedba ie tradicionalnega skupnega izleta za vse stanovalce in
zaposlene v mesecu oktobru, pikniki, skupni obedi, druienje pred spanjem, skupna
skrb za Zivali, skupna praznovanja rojstnih dni;

- udeleZba na kulturnih priredi ah (obisk koncertov, muzikla...);
- skupno druienje s prostovoljci v Sportnih dejavnostih (ko5arka, tek, sprehodi...);
- sredanja s starii oz. skrbniki stanovalcev in pogostitev, ki jo sami pripravijo (piknik v

mesecu maju in zakljudno sreianje oziroma sestanek za skrbnike v mesecu
decembru);

- temeljitejSa skrb za osebno higieno in urejenost posameznikov;
- zbiranje starega papirja in redni odvoz na Dinos;
- nabiranje naravnih zeliSi (za iaje) in suSenje bio sadja ter doma pridelane zelenjave;

vlaganje zelenjave ter kuhanje omak za ozimnico, kuhanje marmelade, pridelava
naravnega jaboldnega soka in jaboldnega kisa;

- skupna nabava v Merkurju in vsakodnevna nabava v Mercatorju na Drski (preteino za
to skrbi ena stanovalka), aktivno sodelovanje s predlogi pri redni nabavi;

- sodelovali in povezovali se bodo z gasilci (dva stanovalca fez celo leto);
- skupni izlet oziroma strokovna ekskuzija v mesecu septembru za vse stanovalce in

zaposlene, ki delajo v hiSi;
- doiivetja v naravi - sprehodi, vkljutevanje v pohode z Druitvom Mali princ, nabiranje

naravnih materialov za polepSanje stanovanjskih prostorov in izdelavo adventnih
vendkov, doZivljajsko pedago5ke dejavnosti - izleti s kombijem, kopanje v Dolenjskih
Toplicah...

- dva stanovalca se intenzivno udita harmoniko (enkrat na teden individualne ure z
uaiteljem); oba sta prijetna osveiitev na dogodkih v bivalni, nastopata pa tudi v
drugih enotah in redno enkrat meseino nastopata tudi v DSO-ju

- projekt v sodelovanju z znanim harmonikarjem Tonijem Sotoikom in na5im dvema
fantoma ter zunanjimi sodelavci (skupni in podobno)

- obdarovanje Miklavia in Dedka mraza ter novoletno praznovanje Druitva SoZitje.
- Ponovno bi spomladi kupili nekaj kokoik, saj se je v lanskem letu pokazalo kot

pozitivno in so stanovalci navduieni.



- popoldansko delo:
Ponedeljek - petek: 14.00 - 21.00 (strokovna delavka od 13.30 - 21.00)

Sobota: dopoldan - 7.00 - 14.00
popoldan-14.00-21.00

Nedelje, prazniki in dela prosti dnevi: 7.00 - 19.00

- noino delo:
Ponedeljek - sobota: 21.00 - 7.00
Nedelja, prazniki in dela prosti dnevi: 19.00 - 7.00

, zdravstveno varstvo
Zdravstveno varswo zagotavljamo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo.
Za bivalno skupino skrbi medicinska sestra in ostali zdravstveni delavci z oddelka varstva,
vodenja in nege, za stanovalce skrbi izbrana zavodska zdravnica. Izjema je ena stanovalka,
ki ima osebnega zdravnika v Zdravstvenem domu Novo mesto in ga obiskuje sama.
Med tednom zagotavljamo spremstvo stanovalcev k specialistom v okviru dnevnega varstva,
izjemoma zaposlene bivalne skupine.

III.3. Dislocirana bivalna enota v Trebnjem, Glavarjeva 5

Manj5a zakljudena enota uporabnikom omogoda viSjo stopnjo uresnidevanja individualnih
potreb in Zelja. Z naiinom dela skuSamo dimbolj pribliiati in nadomeSdati vlogo druiine.

V bivalni enoti Trebnje bomo v letu 2019 uporabnikom zagotavljali osnovno, socialno in
zdravstveno oskrbo in izvajali prosto iasovne aktivnosti v skladu s potrebami, interesi in
ieljami uporabnikov.

Uporabniki so izredno zadovoljni z bivanjem v enoposteljnih sobah, ki jim omogoiajo visoko
stopnjo zasebnosti in individualnosti. Sobe so resnitno njihov svet, kamor se lahko umaknejo
in Zivijo po svoji meri. Tudi dvoposteljne sobe predstavljajo veliko mero samostojnosti,
vendar od stanovalcev zahtevajo prilagajanje drug drugemu in strpnost v najoijem bivalnem
okolju. Spodbujali jih bomo k sodelovanju v skrbi za urejenost sobe po svojih zmoznostih in
jih podpirali pri ustvarjanju lepega in zanje domadega bivalnega okolja.

Skupaj z uporabniki bomo skrbeli za urejenost skupnih prostorov in jih bogatili glede na letni
ias in praznike. Spomladi bomo zadeli z urejanjem vrtnih gredic, v spomladanskem dasu

natrtujemo nabaviti in zasaditi visoko gredo.

Uporabnike bomo tudi v prihodnje vkljudevali v nadrtovanje jedilnikov in nakup Zivil.
Nakupovanje Zivil je uporabnikom izredno pomembna dejavnost, preko katere se uresniduje
vloga >drugega doma<- pridobivajo izkuinjo, da se je potrebno za gotovi obrok na mizi
potruditi- kupiti Zivilo v trgovini, ga pripraviti, pripraviti pogrinjke in napitek in Sele nato
pojesti. Na ta nadin se uporabniki podutijo koristni in resnidno vsak, ki zmore in Zeli,

doprinese svoj delei. Prazniki in praznovanja imajo posebno vlogo pri pripravi obrokov, saj
vsak praznik tradicionalno veleva jedi, ki so zanj znaiilne. Prav tako bomo namenjali posebno
pozornost praznovanju rojstnih dni uporabnikov in na ta dan pripravili jedi, ki jih ieli.

Del Zivil bomo tudi v letu 2019 naroiali pri lokalnih dobaviteljih, sadje, mleine izdelke in
med. Skupaj z uporabniki bomo pripravili tudi nekaj ozimnice v sodelovanju s kuharico iz

enote NM II (domada marmelada, suienje zeliSt za taj, kisla repa, rdeda pesa).
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V okviru prosto iasovnih aktivnostih bomo:

- skrbeli za zdrav nadin iivljenja (veliko gibanja, sprehodi, pohodi, zdrava prehrana,
krajii izleti),

- v knjiinlci redno izposojali knjige,
- sodelovali z okoljem, druitvi SoZitje Trebnje in Novo mesto, Mali princ, gibanjem Vera

in lui in posamezniki, ter se udeleZevali njihovih aktivnosti (jahanje, plavanje, izleti,
pikniki, sreianja). Z drustvom Soiitje Trebnje bomo nadaljevali s projektom
>>botrstvo< in si prizadevali za dvig kvalitete iivljenja uporabnikov,

- izdelovali dekoracije za bivalne prostore v skladu z letnim dasom in prazniki,
- posveiali posebno pozornost praznikom, rojstnim dnevom in drugim pomembnim

dogodkom.
- se udeleievali dogodkov v okolju, kino predstav, koncertov.
- zbirali star papir in izkupitek namenjali drobnim sladkostim (kavica, sladoled).

, S svojci in zakonitimi zastopniki bomo tudi v naprej sodelovali in jih redno
obveStali o iivljenju in delu uporabnikov ( osebno, preko telefona in drugih medijev)
in na skupnih sredanjih. Uporabnikom bomo nudili oporo in pomoa pri vzpostavljanju
in ohranjanju stikov s sorodniki in pomembnimi osebami v njihovem iivljenju.
Omogoiali jim bomo obisk domaiega okolja, obisk pokopaliSd, sorodnikov in drugih
pomembnih oseb.

> Negovali bomo medosebne odnose, primerno komunikacijo in strpnost med
uporabniki. Uporabnikom bomo tudi v prihodnje nudili razbremenilne pogovore, jih
individualno in skupinsko vodili in usmerjali v strpne in spostljive medsebojne odnose.

. urnik aktivnosti:
14.00-14.10 prihod uporabnikov iz delavnic
14.10- 15.00 poiitek, druZenje v dnevnem prostoru
15.00- f5.30 popoldanska malica, kava, nairtovanje popoldneva

Ob ponedeljkih skupni sestanek in nadrtovanje tedenskih aktivnosti
Ob detrtkih skupni sestanek in priprava tedenskega jedilnika zajtrkov
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V bivalni enoti Trebnje Zivijo uporabniki, ki potrebujejo pomod in vodenje tako pri opravljanju
osnovnih potreb, kot pri vkljudevanju v prosto dasovne aktivnosti. Uporabniki se starajo,
njihove psihofizidne zmoinosti podasi upadajo, prav tako se pojavlja vei bolezenskih stanj, ki
potrebujejo intervencijo s strani zdravswenega varstva.

V enoti imamo tri uporabnike, stare nad 50 let, pri katerih ie opaZamo upad kognitivnih
sposobnosti. Osnovno vodilo pri delu z uporabniki je delo >z njimi< in ne >za !jih", ob
udejanjanju tega nadela pa uporabniki potrebujejo vet iasa, pozornosti in pomodi. Se naprej
bomo prepoznavali in ohranjali pridobljene sposobnosti, spretnosti in uporabnike spodbujali,
da bodo dim bolj aktivni in bodo opravljali tista opravila, ki jih zmorejo.

Vsak uporabnik bo tudi letu 2019 lahko ohranil ali na novo izbral kljuino osebo. Kljuana
oseba ima vlogo podpornika, zastopnika uporabnika - pomaga mu pri nakupu obladil,
obuwe, priboljSkov, urejanju sobe, prisluhne osebnim stiskam, teiavam, skupaj naartujeta
rojstne dni in druge pomembne dogodke v njegovem iivljenju.

O Zivljenju in delu se bomo dogovarjali z uporabnikih na tedenskih sestankih skupine.
Spodbujali jih bomo k odprti komunikac[i, da na primeren naiin izrazijo svoje teiave in
stiske in jih nato razre5evali individualno ali v skupini. O dogovorih in sprejetih nairtih v
skupini bomo pisali zaplsnik in ga obesili na oglasno desko v jedilnici.



15.30.-18.00 aktivno preiivljanje prostega iasa, opravljanje deZurstev, di5denje sob in
skupnih prostorov, priprava vederje

18.00- 18.30 vederja
18.30- 20.00 urejanje, tuiiranje, osebna higiena
20.00- 21.30 druZenje v dnevnem prostoru, ias za pogovor, druZabne igre, gledanje TV, itd.
21.30 - notni potitek

. delovni ias
Strokovna delavka- vodia enote
Ob ponedeljkih in ietrtkih:

- Popoldansko delo 13.30/13.45- 21.00121.15

Sobota (po razporedu)
- Celodnevna 7.00- 19.00

Ostali zaposleni:
Od ponedeljka do petka:

- Popoldansko delo 14.00 - 20.40 ali 14.20 - 2L.00
- Notno delo 21.00 - 7.00

Sobota, nedelja, prazniki in dela prosti dnevi:
- Celodnevna: 7.00 - 19.00

- Notno delo: 19.00 - 7.00

plan rednih tedenskih aktivnosti:
Sestanki z uporabniki, nairtovanje aktivnosti tekodega tedna po ieljah in interesih
uporabnikov, razreievanje osebnih stisk, konfliktov, urejanje stikov s svojci,
nadrtovanje jedilnikov, nabava Zivil.
Individualni nakupi uporabnikov (spremstvo in vodenje uporabnikov pri nakupovanju
garderobe, priboljSkov, pomot pri rokovanju z denarjem in smotrni porabi).
Prosto iasovne aktivnosti - bowling, jahanje, sprehodi, krajii pohodi, obiskovanje
knjiinice, prebiranje revij, reklam in dasopisja, gledanje TV, barvanje, risanje,
druZabne igre, zlaganje kock.
Skrb za bivalno okolje (skrb za urejenost sobe, preobladenje postelj, brisanje prahu,
urejanje omar, predalnikov, izdelovanje dekoracije, sajenje, okopavanje, nabiranje
zeliSd).
Vkljutevanje uporabnikov v hiina dela (pomof v kuhinji, v pralnici, pobiranje smeti,
brisanje prahu z maslenkami, sesanje, ltd.).
Nabava in narofanje Zivil pri izbranern dobavitelju in povezovanje z lokalnimi
pridelovalci.
Pobira nje s ta reg a pa p i ry'a.

meseine in letne afuivnosti:
Praznovanje rojstnih dni uporabnikov
Priprava na prazniine dni in praznovanje (krasitev prostorov, peka peciva, priprava
praznidnih jedilnikov).
Glasbeni popoldnevi (1x meseino obisk harmonikaia).
Urejanje okolice enote (zasaditev roZ, zelenjavni vrtit, spiralna greda, skrb za
londnice).
sretanja Vera in lui (1x meseino),
kopanje v Dolenjskih ali Smarjeikih Toplicah (5x letno),
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spremstvo uporabnikov k frizerju, nakupu garderobe, urejanje baninih zadev in
drugih osebnih potreb,
obisk frizerke, maserke v enoti,
izleti v bliinjo okolico, daljii izlet v septembru ali oktobru,
pomoi uporabnikom pri ohranjanju stika s svojci in domaiim krajem- obiski na domu,
telefonski klici,
pomod uporabnikom pri ohranjanju spomina na preminule svojce (obisk pokopaliSta),
sreianje s star5i- v spomladanskem in pred novoletnem dasu,
udeleiba na aktivnostih druitev Soiitje Trebnje in Novo mesto (izleti, pikniki,
novoletna sreianja),
udeleiba na pohodih (Mali Princ, PD Krka),
obisk kulturnih prireditev in koncertov v okolici.
zbiranje starega papirja in odvoz papirja na Dinos (1x meseino).

Storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjo v
duievnem in telesnem razvoju so postopki in opravila namenjeni ohranjanju pridobljenih
znanj in delovnih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju
individualnosti ter vkljuievanju v skupnost in okolje.
Tudi v letu 2019 se bo izvajala v skladu z Zakonom o socialnem varsfvu in s Pravilnikom o
standardih in normativlh socialno varstvenih storitev.

Vodenje :
. pomod pri re5evanju osebnih in socialnih stisk
. oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov
. vzdrzevanje stikov in sodelovanje s posameznikom oz. njegovimi svojci
. sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami
. organiziranje prostodasnih dejavnosti

Zaposlitev pod posebnimi pogoii:
. zaposlitev pri proizuodnih ali drugih delih oziroma delovni okupaciji
. prilagajanje strojev in delovnih pripomodkov zmogljivostim posameznika
. razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti
. uvajanje v delo
. zagotavljanje pogojev za varno delo
. spremljanje delovnega procesa
. nabava sredstev in pripomodkov za i^tajarye programov
. prodaja izdelkov

t4

rv. VoDENJE, UARSTVO rN ZAPOSLTTEV POD POSEBNTMT
POGOJI

Varstvo :
. pomod pri vzdrzevanju osebne higiene
. pomod pri vstajanju, oblatenju, obuvanju
. pomod pri gibanju in hoji
. pomod pri komunikacijah in orientaciji



IV,7. Enota VDC Novo mesto I (imihet)

V Enoti I se bo program izvajal v treh skupinah in sicer bo v varstveni skupini temeljil
predvsem na vodenju in varswu, v skupini starostnikov bo prilagojen sposobnostim in ieljam
starejiih uporabnikov, v mizarski delavnici pa bo, poleg vodenja in varstva v veliki meri
obsegal zaposlitev pod posebnimi pogoji.
V program bodo poleg uporabnikov, vkljuienih v institucionalno varstvo, vkljuieni tudi
uporabniki, ki Zivijo doma ali pri sorodnikih. V letu 2019 vkljuditve vefjega Stevila novih
uporabnikov ne nadrtujemo.
Dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev bo v Enoti I potekalo 8 ur dnevno, 5 dni v tednu in bo
organizirano skozi vse leto razen v dasu kolektivnega dopusta.

V skupino starostnikovbodo vkljudeni uporabniki, ki iivijo v institucionalnem varstvu in po
potrebi tudi tisti, ki iivijo doma, a zaradi starosti potrebujejo pomod na razliinih iivljenjskih
podrofiih. Pri njih ugotavljamo upad sposobnosti zaradi starostnih teiav in pojava demence.
Zaradi tega potrebujejo njim prilagojeno obravnavo, ki bo temeljila predvsem na druienju,
pogovoru, prebiranju knjig in revij, posluianju glasbe, sprehodih in prilagojeni okupac|i.
V tej skupini v letu 2019 nadrtujemo:
- dnevno seznanjanje uporabnikov z novicami iz dasopisov in revij
- prebiranje knjig in slikanic iz >domaie< knjiZnice, lahko branje
- pravljiine urice knjiinidark iz knjiZnice
- reievanje kriiank in ugank
- krajie sprehode po bliZnji okolici, izlet
- praznovanje rojstnih dni in praznikov
- ogledi slovenskih filmov na CD in pogovorl o vsebini
- kviz in druge druZabne igrice
- individualni pogovori in re5evanje teZav
- izleti s kombiniranim vozilom na Zeljo posameznikov (pokopali6de, domov, drugo..)
- posluianje glasbe, petje
- obiski gledaliSkih predstav
- sodelovanje z zunanjimi izvajalci (prostovoljcl, RIC, OS)

Dnevno se bo izvajala tudi osebna nega, ki jo potrebuje vsako leto ved uporabnikov.
Posameznim uporabnikom, kl bodo to Zeleli oz. zmogli, pa bomo obiasno ponudili tudi
zaposlitev na enostavnih kooperativnih delih (kooperacija za Medle d.o.o.) in sodelovanje prl

opravljanju hiSnih del (likanje, pospravljanje jedilnice, pomivanje posode).

V varstveni skupin; v kateri se bo izuajalo predvsem varstvo in vodenje, bodo programi
temeljili na ohranjanju pridobljenih znanj in sposobnosti s podrotja skrbi za samega sebe,
socializacije, komunikacije in fiziine kondicije. Opravljala se bo tudi osebna in zdravswena
nega pri uporabnikih, ki bodo to storitev potrebovali.
Ker bodo v skupini uporabniki, ki imajo poleg osnovne motnje 5e dodatne specifidnosti, bomo
morali biti pri delu z njimi 5e posebej pozorni na zastavljene cilje v individualnem programu
vsakega posameznika.

Velik poudarek bo namenjen gibanju - sprehodi v oijo in 5ir5o okolico VDC, telovadba v
telovadnici. Pri tem bodo imeli pomembno vlogo tudi prostovoljci, ki se bodo tudi v tem letu
tedensko vkljutevali v ta program kot spremljevalci uporabnikov.
Glede na sposobnosti uporabnikov bodo aktivnosti usmerjene tudi v enostavne oblike
zaposliNe pod posebnimi pogoji ( lastni izdelki - obeski za kljude, voSdilnice; posamezne faze
kooperativnih del).
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Za uporabnike varsfueno skupine bo program poleg zaposliUenih aktivnosti, zagotavljal njim
primerne vsebine, ki jih lahko razdelimo v naslednje sklope:
- spodbujanje in razvijanje samostojnosti,
- sprostitvene dejavnosti in vzpostavljanje ravnovesja,
- fizidne aktivnosti in
- vkljuievanje v okolje.
V vsakdanjem iivljenju bomo poudarjali spo5tovanje, zagotavljali dostojanstvo in aktivno
vlogo posameznika.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji se bo v Enoti I izvajala predvsem v mizarski delavnici pri
izdelovanju lastnih izdelkov. V delavnici bo na prilagojen nadin delalo 9 uporabnikov, ki bodo
izdelovali lastne izdelke in:
- aktivno sodelovali v >Zelenem programu<< pri kmetijski Soli Grm
- urejali okolico zavoda
- izvajalf razliina hiSna dela (di5denje prostorov, delo na recepciji, raanaianje in zlaganje

perila, pranje avtomobilov...).

Poskrbeli bomo, da bodo uporabniki ohranjali svoje psihofizidne sposobnosti in pridobljena
znanja, zato bomo organizirali in izvajali:
- dalj5e pohode v naravo (meseino)
- kegljanje (tedensko)
- aktivno sodelovanje na tekmovanjih SOS, in na drugih Sportnih tekmovanjih. ki jih bo

organiziral VDC za vse enote
- sodelovanje v projektu >V jati z drugainimi<
- se vkljuievali v programe vseZivljenjskega udenja (v sodelovanju s prostovoljci, RIC)
- praznovanja rojstnih dni in praznikov
- iziet z ogledom kulturnih in naravnih znamenitosti
- aktivno sodelovali v skupini za samozagovorniStvo in na kolegiju uporabnikov.

Uporabniki bodo za svoje delo prejemali mesedno platilo v obliki nagrade. Sreds a za
izplaillo nagrad se bodo ustvaaala s prodajo lastnih izdelkov, s plaaili za opravljeno
kooperacijsko delo, za opravljena hiSna dela in za delo v zelenem programu na Solskem
centru Grm.
Uporabniki vkljudeni v varstveno skupino in starejSi uporabniki pa bodo v skladu z nadelom
solidarnosti koristili sredstva, namenjena skupni porabi.

Vsi zaposleni bomo pri izvajanju programov sledili naslednjim c/brn:
- zagotavljanje iim vedje kakovosti Zivljenja uporabnikov,
- upoStevali nadela normalizacije in opolnomoienja pri vseh aktivnostih,
- spodbujanje individualnosti, upo5tevanje potreb, ielja,
- spodbujanje k tim veiji vkljutenosti pri vsakodnevnih opravilih in skrbi za samega sebe,
- spodbujanje uporabnikov za razlitne aktivnosti, opravila in zaposlitve glede na njihove

sposobnosti,
- poudarjanje moinih toik in sposobnosti uporabnikov ter spodbujanje njihove

samostojnosti in moinosti odloaanja o svojem delu in iivljenju,
- vkljudevanje v lokalno skupnost,
- svetovanje, pomod, podpora in krepitev moii uporabnikov ob stiskah in teZavah.

. Sodelovanje s star;i, zakonitimi zastopniki
Organizirali bomo najmanj dve sreianji s starii, eno v zaietku leta, kjer bomo starie
seznanili s poroiilom o preteklem delu in nadrtih za tekode leto. Drugo pa nadrtujemo ob
koncu leta, ko bomo predstavili tudi evalvacije IP.
Skozi celo leto bomo imeli, glede na potrebe, tudi vedkratne stike in individualne pogovore.
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. 7. itevilo vkljuienih uporabnikov
V program varstva, vodenja in zaposliWe v enoti II, na Foersterjevi ulici 10 V BrSljinu, je ob
zadetku leta 2019 vkljudenih 67 uporabnikov. Od tega 60 uporabnikov prihaja v delavnice
vsakodnevno, en uporabnik se vkljuiuje v program 2 krat tedensko, 6 uporabnikov pa se

enkrat tedensko vkljuduje v klubskl program.
Program Varstva vodenja in zaposlitve bo potekal 8 ur dnevno, 5 dni v tednu in bo

organiziran skozi vse leto, razen v dasu prvomajskega, poletnega, jesenskega in zimskega

kolektivnega dopusta. V tem dasu bomo za vse nujne potrebe v naSi enoti organizirali
deiurno varstvo.

. 2, evni urnik storitev

STORITEV IZVAJALCI

6.30 - 7.00 2 varuhinji

Pomod pri zajtrku v enoti
Smihel

7.30 - 8:00

8:00

09:45 do 10:15 odmor 1. Skupina (topla In hladna
malica, kava)

10:15 do 10:45 odmor 2. Skupina (topla in hladna
malica, kava)

10.45 - 13.00 nadaljevanje z delom v
delavnicah

13.00 -13.30 kosilo za uporabnike
institucional nega varstva,
in ureditev jedilnice
(deZurni uporabnik)

13,15 - 13.30 rekreativni odmor
za vse uporabnike

zakljudek dela in urejanje
delavnic, ter priprava za odhod

Spremswo in voinja s
kombijem
Iz Smihela v Br5ljin (2 - 3 voZnje)

varuhi
strok. delavci,
delov. inStruktorji

kuharica
deiurni delavec

kuharica
deZurni delavec
varuhinje

strok. delavci,
delov. initruktoai

kuharica
varuhinja

deZurni delavec

13.30 vsi delavci

7.t5 - 7.25

vstajanje, pomoi pri
jutranji negi, obladenje,
urejanje postelj

2 varuhinji

2 delavca

prihod vseh varovancev v delavnico
in pridetek z delom v delavnici
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13:00 - odhod 1. Skupine vozadev v Stransko vas in Smihel
13:30 - odhod 2. Skupine vozadev v Smihel
13:50 - odhod 3. Skupine vozadev v Smihel in v bivalno enoto na Cesarjevi
14:15 - 14:30 varstvo prispelih uporabnikov institucionalnega varstva v Smihelu

3. program zaposlitve pod posebnimi pogoji

Zaposlitev pod posebnimi pogoji bo potekala v petih delavnicah:
. v tiskarski delavnici - 11 uporabnikov
. v delavnici za kooperacijo >Pikapolonice< - 13 uporabnikov
. v delavnici Svila - 13 uporabnikov
. v Siviljski delavnici - 10 uporabnikov
r v delavnici za kooperacijo >Luike< - 13 uporabnikov
. v klubski skupini 6 uporabnikov

3,7, koopera n tsko delo
. Adria - Mobil, Novo mesto
. Roletarswo Medle, Novo mesto
. A.B.K. Prevozi d.o.o., Otodec
o Plast - kart Toni, s.p. Ljubljana
. Robikum
o Total d.o.o.
. Kovinoplast Laharnar

3,2, lastni program
Lastni program bo zasnovan tako, da bomo pri ustvarjanju novih izdelkov upoStevali potrebe
trga, psihofiziine sposobnosti uporabnikov in naSe proizvodne zmogljivosti. Prednost bomo
dajali tistim izdelkom, ki se bodo izdelovali v vedjih kolidinah. Izdelovali bomo:

. Sivane tekstilne izdelke
o Voidilnice
. Svilene slike
. Okraiene sveie
o Naravna mila
. Embalaio
. llsk na razne materiale

Kolitine izdelkov bomo prilagajali povpra5evanju na trgu.
S Tovarno zdravil Krka se dogovarjamo, da bomo v Ietu 2019 zanje izdelali poslovna darila -
predpasnike, v koliiini 9200 kosov.
Vse izdelke bomo opremili s primerno embalaZo in potrebnimi deklaracijami.

3.3. dodatna dela
. Delo na kmetijski Soli - lx tedensko
. Zbiranje starega papida - lx tedensko
. Hi5na dela (likanje, deZurstvo, obeianje in zlaganje perila, disienje, pranje

avtomobilov) - vsakodnevno, po potrebi.

Konsignacijska prodaja bo potekala v naslednjih trgovinah:
. Skofijska knjigarna Novo mesto
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4, programi s podroija kulturg ipofta in vseiivljenjskega uienja

- 4.7, redne dodatne dejavnosti
Redni program dodatnih dejavnosti se bo izvajal tedensko ali meseino, po zastavljenem
urniku in bo vseboval naslednje aktivnosti:

4.2 redne obiasne dejavnosti
sodelovanje z WO-ji in Solami

AKTWAIOSTI IZVAJALEC Cas izvajanja

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

Namizni tenis Ponedeljek 11:00 - 12:00
Noqomet Aleksander Postolov petek ob 9:00
Sodelovanje s knjiZnico Knjiinidarke oddelka za

mladino NM/ Marica Kacin
Vsakih 14 dni po
predhodnem doqovoru

Obiskovanje gledaliSklh
predstav

KC Janeza Trdine - Marica
Kacin, Boitjan l,lohar

Po abonmajskem programu

Kegljanje Izmenoma Andreja Leinjak
in Aleksander Postolov

PohodniSka skupina 1 x meseino

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

LeSniak, Darja Novak
Po potrebi

Vodena telovadba tvloica Ribit Torek in petek 11:00 - 11:45
Nastop harmonikaikega dua
v Domu stareiSih obtanov

Andreja Klobudar

Klub Andreja Klobutar Torek dopoldne
Celinsko letovanie Nataia Turk 3.6. - 6.6. 2019

Letovanje na morju Andreja Klobutar 24.6. - 28.6.20t9
Selce na Hrvaikem

Folklorna skupina It4onika Jur5ii (prostovoljka) Sreda ob 11:00, Februar in
marec 2019
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. Mestna hiSa BreZice

. Slomikova knjigarna Celje

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

Izdelke bomo skozi vse leto prodajali tudi v naSi trgovini v Smihelu, v na5i enoti v Eriljinu ter
preko naie spletne strani.
Tovarno zdravil Krka bomo ponovno prosili za prodajo naiih izdelkov v njihovih prostorih -

prvii v dasu pred velikonodnimi prazniki, drugid pa v mesecu decembru.
Zaradi obseZnega dela za Krko se letos ne bomo potegovali za uvrstitev v katalog Mladinske
knjige. V kolikor bi projekt dela za Krko izpadel, pa bi ponovno pripravili ponudbo za
Mladinsko knjigo.

Aleksander Postolov

ietrtek ob 11:30

Melita Jarc s pomoijo PD

Krka

Enkrat mesedno po dogovoru



obiski muzejev in galerij
sprehodi v mesto in naravo
bralne aktivnosti in vaje pisanja
praznovanja praznikov, posebnih doseikov in rojstnih dni
plavanje

4.3. mesetni dodatnih vnosti
Mesec Naziv aktivnosti

Januar . 8.1. Ogled lutkovne predstave v vrtcu Metka
. 16.1. Lutkovna predstava knjiinidark
. 29.1. nastop glasbenega dua v DSO

Februar . 1.2. Planinski pohod
. 5.2. Tekmovanje v krpljanju v trni na Koroikem
. 7.2. udeleiba na prireditvi Pokaii kaj znaS v OSPP
. 12.2. Ogled filmske predstave Gajin svet
. 14.2. Smuianje SOS
. nastop qlasbeneea dua v DSO

Marec . 5.3. pustna zabava za uporabnike
. Izlet delavnic v Postonjsko jamo
. 22.3. sreianje s starii (roditeljski sestanek)
. Planinski pohod

nastop qlasbeneqa dua v DSO

April . 1.4. - 5.4. vellkonodna prodaja v Krki
. Dan prostovoljstva Krka
. 23.4. Velikonodni zajtrk

. Planinski pohod
o Igre MATP 10.
. Sretanje Inclusia v Avstriji
. Tekma nogometne lige
. Tekmovanje v namiznem tenisu, Specialna Olimpiada
. nastop glasbenega dua v DSO

Maj . Atletski Sportni dan na stadionu Portovald
. Planinski pohod
. Udeleiba na delavnicah vseZivljenjskega uienja Draga Ig
. Regijske atletske igre Specialne olimpiade
. Tekma nogometne lige
. UdeleZba na likovni koloniji v trni na Koroikem
. Nogometna tekma z OS Br5ljin
. Planinski pohod
. nastop glasbenega dua v DSO

Junij . Planinski pohod
. Tekma nogometne lige
. Driavne igre specialne olimpiade
. VojaSke igre v vojaSnici Novo mesto
. nastop glasbenega dua v DSO

Julij . Obisk Cebelarskega muzeja (9. Tone Andrejtii)
. 26.7. - Zakljudni piknik ob poletni prekinitvi dela
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Kolektivni dopust od 29.7. - 16.8. (v tem dasu v sklopu deiurnega
varstva izvajamo aktivnosti ob vodi)
Planinski pohod

September . Planinski pohod
o Tekma nogometne lige
. nastop glasbenega dua v DSO

Oktober . Obisk Gasilske poklicne brigade Novo mesto -Smihel ob mesecu
poiarne varnosti

. Planinski pohod

. Tekma nogometne lige

. 17.10. Projekt V jati z drugainimi

. nastop qlasbeneea dua v DSO

November . Planinski pohod
. nastop glasbenega dua v DSO
. Izdelovanje adventnih venfkov
. 2.L2. - 6.12. Prodaja izdelkov v Krki
. 6.L2. Miklavieva obdaritev
o 13.12. Sredanje s star5i
. L7.72. BoZiino - novoletna zabava za uporabnike
. nastop qlasbeneqa dua v DSO

- 4,4, udeleiba na iportnih tekmovanjih
V letu 2019 bomo posku5ali ohraniti sodelovanje na tekmovanjih Specialne Olimpiade
Slovenije v podobnem obsegu kot doslej. Ker smo pri tem odvisni od donatorskih sredstev,
bomo aktivnosti prilagajali razpoloiljivim sredstvom.

V okviru gibanja Specialne Olimpiade Slovenije v katerega smo vkljuieni ie od leta 1992 se
bodo naii uporabniki udeleiili regijskih iger v maju in driavnih iger v juniju, iger MATP, ter
namiznoteniSkega turnirja v aprilu. UdeleZili pa se bomo tudi ostalih organiziranih tekmovanj
SOS, v kolikor bo za to na razpolago dovolj sredstev. Nogometna ekipa bo sodelovala v
nogometni ligi SOS.

Tudi v letoSnjem letu, bomo, glede na sneine razmere, poskusili organizirati zimski -
smudarski Sportni dan na smudiSiu Brusnice, ter spomladanski - atletski Sportni dan na
novomeSkem stadionu.

- 5, strokovna obravnava uporabnikov
V letu 2019 bomo skupaj z uporabniki ponovno izdelali evalvacije individualnih programov in
jih predstavili tudi njihovim zakonitim zastopnikom.
Tudi letos bomo posku5ali iimbolj celostno obravnavati in spremljati na5e uporabnike.

Pozornosti bomo 5e posebej namenjali reievanju njihovih vsakodnevnih stisk in teZav v
medsebojnih odnosih. Sprotno problematiko bomo obravnavali na timskih sestankih z go.
Zdenko Zalokar-Divjak. Delavci se bomo na jutranjih predajah sluibe redno posvedali sprotni
problematiki uporabnikov, se dogovarjali o strateg'rjah reSevanja problemov in se seznanjali
z evalvacijami individualnih programov.

1V.3. Enota Trebnje

V enoti Trebnje je zaposlenih 5 oseb. Od tega je ena strokovna delavka, ki je tudi vodja
enote in skupinski habilitator, trije delovni initruktorjl in ena varuhinja.

2t
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. itevilo vkljutenih uporabnikov
V program varstva, vodenja in zaposlitve v enoti Trebnje je vkljudenih 33 uporabnikov, od
tega prihaja v delavnice dnevno 27 uporabnikov, 6 uporabnikov se vkljutuje lx tedensko v
klubskl program. En uporabnik. kl se je vkljuieval v klubsko dejavnost, se je s 3. 1. 2019
vkljutil v dnevno varsWo v enoto Briljin.
Program varstva in vodenja poteka 5 dni v tednu,8 ur dnevno in bo organiziran vse leto,
razen v iasu prvomajskega, poletnega in zimskega kolektivnega dopusta. V tem aasu bomo
za nujne potrebe organizirali deiurno varstvo.

, program zaposlitue pod posebnimi pogoji
Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema:

- zaposlitev pri proizvodnih ali hiSnih opravilih oziroma delovno okupacijo
- prilagajanje strojev in delovnih pripomoikov zmogljivostim posameznika
- razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti
- uvajanje v delo
- zagotavljanje pogojev za varno delo
- spremljanje delovnega procesa
- nabavo sredstev in pripomodkov za izvajanje programov
- prodajo izdelkov.

S temi vsebinami Zelimo doseti naslednje cilje:
- spretnost,
- samostojnost pri delu (po zmoZnostih posameznika),
- vztrajnost pri delu,
- zanesljivost,
- veselje do dela in dobrega poduqa (psihifnega in fizianega),
- zavest, da opravljamo koristno delo,
- dut za odgovornost,
- razvuanjesposobnosti zaznavanja.

- ohranjanje obstojeiega stanja in iirjenje dejavnosti kooperacue:
- skuiali bomo zadriatl in ohraniti dosedanjega kooperanta.
- ohranjali bomo dobre poslovne odnose z dosedanjim kooperantom
- skuiali bomo pridobiti nove kooperante
- zagotavljali in po potrebi iskali najpreprostejSa dela s podroEja kooperacije za minimalno

zaposlitev varstvenih in teZko zaposljivih uporabnikov.

- ie nagrei omo izvajali zaposlitvene programe:
7. TEM CATEZ kooperacija - sestavljanje in paklranje elektriinih sponk
2. USTNI PROGRAI'/, ki obsega izdelovanje razlitnih uporabnih in okrasnih predmetov

in je odvisen od sposobnosti uporabnikov, sposobnosti in znanj zaposlenih, ki vodijo
lastni program, njihove iznajdljivosti, opreme in materialnih moinosti. Izdelovanje
novoletnih voidilnic in voSillnic ob drugih priloZnostih (velika noi, rojstni dan,...),
pletenje nogavic, izdelovanje izdelkov iz DAS mase, 5ivanje gobelinov, ki jih bomo
uporablli za torbice. Izdelovali bomo priloZnostne izdelke, izdelke po naroiilu.

3, HISNA DEU:
Pri hiSnih delih se bomo vkljudevali v likanje, v pomod pri diSdenju bivalne enote in
tiSdenje plsarne dru5tva SoZiUe (po potrebi); urejali bomo okolico bivalne enote
na Glavarjevi ulici (koinja in pometanje, obrezovanje iive meje).Skrbeli bomo za
tiSienje in urejenost kombija.
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IzobraZevanje pa se ne konda s koncem formalnega Solanja, ampak se nadaljuje tudi v
odraslost. Zaradi tega bomo organizirali delo v skladu vseiivljenjskega uCenja pri osebah
z motnjami v telesnem in du6evnem razvoju, ki bo zajemalo:

- ohranjanje In razvoj socializacije
- ohranjali Ze osvojenih navad, vsebin in veSdin ter znanja
- uEenje novih navad, vsebin, veStin in znanj
- ohranjanjepsihofizitnekondicije
- ohranjanje samostojnosti v najvetji moZni meri
- se ukvarjali z aktivnostmi, ki zagotavljajo kvaliteto Zivljenja

Vkljudevali se bomo v tetaj raiunalniStva, imeli organizirane plesne vaje, telovadbo,
organizirali kuharske delavnice, pedikuro.

1. Spodbujanje in razvuanje senzomotorike:
Sprehodi, telesna aktivnost, pohodniStvo, senzorna integracua (aktivnosti s poudarkom na
taktllnih zaznavah, na gibanju, na vizualnem podrocju, aktivnosti, ki spodbujajo razvoj
govora, opazovanje narave, spremembe ob razlidnih letnih dasih).

2. Ohranjanje samostojnosti
nakupovanje v razliinih trgovinah
obisk knjiZnice, drugih javnih ustanov
ohranjati osnovne higienske, zdravswene in socialne samostojnosti
pridobiti osnove dasovne in prostorske orientacije
opoza rjati na redolj ubnos! \rztraj nost, natandnost

3. Igra
razlidne namizne druZabne igre
razlidne igre na prostem, na bliZnjem igriSdu

skozi igro spodbujati komunikacijo, socialne interakcije
popestritev vsakdanjika

4. Spodbujanje, razvijanje in ohranjanje kognitivnih sposobnosti
ohranjanje pridobljenega znanja in spretnosti, pripovedovanje in branje zgodb,
uporaba radunalnika, skupinske aktivnosti
zaposlitve (ko5nja, kidanje snega, pranje avtomobilov, brisanje tal v bivalni enoti,
likanje, dnevno deZurstvo...)
pregledovanje iasopisov, revij, reklamnih sporodil
elementi branja, pisanja, radunanja v vsakdanjem iivljenju

5. Razvoj osebnosti
doZlvljajska pedagogika
samozagovorni5tvo (teZili bomo k temu, da je oseba z motnjo iim boljii zagovornik
same sebe, kar pomeni, da mora razviti obiutek lastne vrednosti, znati mora izbirati,
sprejemati odloditve in komunicirati s svojim okoljem). Za vsebine se bodo uporabniki
dogovarjali sproti.

6. Kreativne dejavnosti
likovna dejavnost in oblikovanje, glasba, ples, pe$e, fotografiranje, obiskovanje in
sodelovanje na javnih prirediWah

23

. Opredelitev vsebin posameznih podroiij aktivnosti:



7. Vkljuievanje v okolje - socializacua
lzlet, nakupi, praznovanja, obiski javnih prireditev, komunikacija - neverbalna
komunikacija
Vkljudevali in sodelovali bomo tudi vprogramih, ki jih ialaja VDC Novo mesto in
sodelovali s Siriim okoljem (vtec, OS, DSO, CIK, RIC...).

Tudi letos imamo v natrtu, da se bomo vkljudili v projekt, ki ga bo organiziral CIK
Trebnje in sicer Digital Storytelling. To je oblika pripovedovanja zgodb oziroma metoda,
ki se lahko uporabi kot izobraievalno orodje, 5e posebej pri delu z ranljivimi ciljnimi
skupinami. Pojem "digital storytelling" pomeni enostaven in kreativen proces, skozi
katerega osebe, ki imajo malo ali nid izkuienj iz dela na radunalniku, osvojijo osnovne
veiiine in lahko skozi kratek film povedo osebno zgodbo. Pri tem lahko uporabijo slike,
zvok, tekst ali kateri drugi material, ki obstaja v elektronski obliki. Posamezniki lahko tako
povedo zgodbo, predstavijo ideje ali izrazijo svoj pogled.

Osnovno vodilo pri oblikovanju aktivnosti je dvig kvalitete iivljenja in pridobivanje oz.
ohranjanje novih znanj, navad, veidin in spretnosti.
Pri organizaciji vsake aktivnosti pa je pomembno, da si jo posameznik lahko izbere sam,
da pri njej uZiva, da je motiviran, kajti le tako je lahko neka dejavnost uspeSna.

V, SOCIALNA OBRAVNAVA UPORABNIKOV

Socialno delo v Varsweno delovnem centru Novo mesto bo tudi v letu 2019 usmerjeno
predvsem na delo z uporabniki in za uporabnike.
Sledili bomo naielu iskanja dobrih in ielenih izidov za uporabnike. Uporabnike bomo
spodbujali, da se aktivno vkljutujejo v Zivljenje v VDC-ju, da v dim veiji meri sami odlodajo o
svojem iivljenju in da s predlogi in izraZenimi Zeljami lahko vplivajo na potek iivljenja, ki ga

Zivijo.
Velik poudarek bomo 5e naprej dajali delu s svojci, saj je naSa skupna naloga ustvarjati
iivljenjsko okolje, v katerem se bodo uporabniki poautili varne in sprejete.
Nadaljevali bomo z gradnjo pristnih odnosov, se trudili za redne stlke z vsemi svojci, jih
obveSdali o aktualnih dogajanjih in jih seznanjali s spremembami, vabili k sodelovanju in
omogofali razliine oblike izobraievanj.
Uporabnikom bomo nudili stvarno in osebno pomoi. Pomagali jim bomo pri uveljavljanju
pravic, do katerih so upravideni, v pomod jim bomo pri reievanju osebnih teZav in stisk. Ce
bodo Zeleli naio pomod, jim bomo na voljo tudi pri urejanju medsebojnih odnosov med njimi
in souporabniki ali svojci.

Socialno delo v na5em zavodu bo obsegalo:
> strokovno delo ob sprejemu in vodenje sprejemnega postopka (informiranje

svojcev, uporabnikov, evidentiranje proienj, predstavitev na komisiji za sprejem,
dokumentiranje),

D spremljanje uporabnika (individualni pogovori, sfuarna in osebna pomod,
negovanje odnosov, usWarjanje prijetnega Zivljenjskega okolja),

> vodenje predpisane dokumentacije o uporabnikih (sprotno beleZenje, uradni
zaznamki, zapisi pogovorov, tlmskih obravnav, porodil, urejanje osebnih map itd),

D urejanje organizacijskih in adminirtra$vnih zadev za in skupaj z uporabniki
(nudenje pomodi pri uveljavljanju pravic, urejanju osebnih dokumentov, razpolaganje
z denarjem)

D sodelovanje pri strokovni obravnavi uporabnikov (timske obravnave,
individualni programi, poroiila);
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.D delo s svojci (informiranje, opravljanje svetovanj in razgovorov, obiski na domu,
spodbujanje k sodelovanju in vzdrZevanju stikov),

D sodelovanje z drugimi pristojnimi sluibami, ustanovami in institucfiami
(centri za socialno delo, obdinami, druStvi, osnovnimi in srednjimi Solami),

D preventivno delo (spodbujanje, koordiniranje in vodenje socialnih programov-

samozagovorniStvo, opolnomoaenje).

> t[ \ t:in i-.' D{La)
Nadaljevali bomo s timskimi obravnavami, ki bodo namenjene tako reievanju kriznih situacij
kot tudi multidisciplinarni obravnavi uporabnika. Imeli bomo redne timske obravnave, v
katerih bodo sodelovali uporabniki, svojci in zaposleni razlidnih znanj, ki vsakodnevno
sodelujejo z uporabnikom. Nadaljevali bomo na5e sodelovanje s psihologinjo, spec.
logoterapije, dr. Zdenko Zalokar Divjak. Raziirjene tlmske obravnave bodo potekale redno,
enkrat mesedno. Tlmsko bomo pristopili k reSevanju zahtevne problematike, ki se pojavlja pri

uporabnikih. Ob koncu leta pa bomo zastavljene cilje tudi evalvirali.

. INDIVIDUALNO NACRTOVANJE TN EVALVACIJE

V letoSnjem letu bomo za vse uporabnike izdelali evalvacijo nadrta. Pri izdelavi evalvacij bodo
aktivno sodelovali uporabniki. Svojcl bodo povabljeni k predstavitvi individualnih nairtov in

evalvacij. Izdelovali bomo tudi ocene tveganja.

. SODELOVAN]E IN VPUV UPORABNIKOV PRI IZVAJANJU STORITVE
Uporabniki bodo imeli 5e naprej moinost sodelovanja pri izvajanju storitve na razliine
naiine. Nadaljevali bomo s sretanji Koleg'rja uporabnikov in v vseh enotah s skupinami za

samozagovorni5tvo.
V letu 2019 se za zastopanje interesov uporabnikov storltev ustanovi SVET UPORABNIKOV.

. SODELOI/ANJE Z LOKALNIIII IN iRiru OXOUflUI
Uporabnike bomo v svojem okolju zelo aktivno vkljuievali v razliine oblike kulturnega
Zivljenja (gledali5de, kulturni dogodki, obisk knjiZnice).
PridruZili se bomo vse slovenskemu projektu Rastoda knjiga.
Redno bomo sodelovali z osnovnimi Solami (Smihel, Vavta vas), s katerimi smo sodelovanje
sklenili Ze v preteklem letu.

. ANALIZA KAKOVOSN DEU V VARSTVENO DELOVNEM CENTRU NOVO MESTO

Ob koncu leta bomo preverili nivo kakovosti storltev v Varstveno delovnem centru Novo

mestu in rezultate primerjali z lanskimi rezultati. Na podlagi rezultatov bomo sprejeli ukrepe
za izbolj5anje storitev.

SKRBNISTVO
Neposredno po poobla5ienih strokovnih delavcih bomo 5e naprej opravljali funkcijo skrbnika
in skrbeli za varstvo osebnosti za uporabnike, ki nimajo svojcev.

. PROGRAIl DOKSIS

Na nivoju celotnega zavoda bomo vpeljali sistem ravnanja z dokumentarnlm gradivom.

. SISTEM EQUAS_q

V letu 2019 bomo nadaljevali s potekom priprav za pridobitev certifikata kakovosti. EQuass je
evropski sistem kakovosti na podrotju socialnih storitev, kl ponuja programe za priznavanje

doseganja ravni kakovosti in certificiranje kakovosti na podrodju socialnih storitev.
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V prvi polovici leta pridakujemo, da bo izveden obisk organizacije, ki vkljuduje zunanjo
presojo uspeSnosti.

z januarjem 2019 bomo za uporabnike organizirali novo relacijo organiziranega prevoza, ki
a bo izvajal pogodbeni prevoznik. Prevoz bo na relaclji Novo mesto - Smarjeta - Skocjan -
entjernej - Novo mesto in ga bo koristilo 8 uporabnikov.

q

S

Socialno varstvene storiNe lahko opravljajo delavci, ki izpolnjujejo dolodene pogoje: imajo
ustrezno izobtazbo, so strokovni in moralno etidno neoporeini, kreativni in ustvarjalni in imajo
ustrezen odnos do oseb z motnjo v duievnem in telesnem razvoju.

Izpolnjevanje navedenih pogojev in stalno izobraievanje zagotavljata kvalitetno izvajanje
storitev v skladu s socialno varstveno doktrino in etitnim kodeksom delavcev na podrotju
socialnega varstva.

Teme, ki zanimajo zaposlene:
obvezne vsebine s podrodja zdravstvene nege (Temeljni postopki oiivljanja z
vkljudenim AED, zakonodaja s podroija zdravswa in poklicna etika, ter kakovost in
varnost v zdravstvu)
strokovne vsebine s podroija funkcioniranja oseb z motnjo (opredelitev uporabnikov
glede na stopnjo prizadetosti, konkretni primanjkljaji in nepravilnosti v razvoju,
Downov sindrom, cerebralna paraliza, progresivna miSidna distrofrja, motnje v
delovanju centralnega Zivdnega sistema, avtizem, motnje motorike, vida, sluha;
psihiatriine motnje, motnje osebnosti ...)
vpliv prisotnosti prizadetega ilana druZine na dinamiko druiinskih odnosov
posledice zlorabe in njihov vpliv na vedenje in doZivljanje posameznika
razlaga Zakona o socialnem varstvu in druge aktualne zakonodaje s podrodja naiega
dela
uporabe razliEnih materialov in kreativnih tehnik za izdelavo uporabnih predmetov
(izobraievalne delavnice v trgovinah Rayher, Prometej, Papin...)
seminarji za Sportne trenerje
usposabljanje iz varstva pri delu in poiarne varnosti.

V skladu s finandnimi zmoinostmi zavoda se bomo udeleZevali izobraZevanj, ki jih bo za nas
organiziral VDC Novo mesto in ostale pristojne institucije (Firis, Socialna zbornica, Drultvo
defektologov, Zbornica delovnih terapevtov... ipd.).

26

VI, PLANIZOBRAzTUINI

Tudi letos nameravamo izobraZevanja izvajati racionalno preko Skupnosti Varstveno delovnih
centrov, z lastnimi strokovnimi delavci ter zunanjimi sodelavci.
Ker se zakonodaja nenehno spreminja, bomo tudi preko seminarjev spremljali novosti na
razlidnih podroijih dela zavoda: izvedli izobraZevanja s podrodja varsfua pri delu, sistema
HACCP in diSdenja; s podrodja radunovodstva, javnih narodil, arhiviranja in kadrovskih zadev;
s podroija zdravstvene nege, pobolnisnidne obravnave uporabnikov in razlidnih zdravstvenih
stanj, okuZb, poikodb, fizioterapije...



VIL PROJEKTI v letu 2019

1. AKTIVNE POCITNICE

Vsem uporabnikom, ki so vkljudeni v institucionalno varstvo VDC Novo mesto bomo s tem
projektom tudi letos omogodili, da bodo aktivno preZiveli poiitnice na morju in na turistiani

kmetiji. Letos se bodo letovanja na morju udeleiili tudi uporabniki varstva, vodenja in nege,

kl letujejo praviloma na dve leti. Vse poditnice bodo do2ivljajsko usmerjene v spoznavanje
novega okolja, narave in kulturnih znamenitosti. Dopolnjevale jih bodo Sportne aktivnosti -
plavanje, pohodni6tvo, druZabne igre, glasba in taborniSke veSdine. Uporabniki bodo tako
pridobili nove izkuinje in spoznali nova okolja in njihove znaailnosti.

Za izvedbo projekta bodo sredstva prispevali udeleienci sami, delno z donatorskimi sredstvi,

delno pa iz sredstev sklada skupne porabe nagrad VDC Novo mesto.

2, SPoRTNE AKTIVNOSTI INVALIDNIH OSEB

V letu 2019 bomo nadaljevali z rednimi treningi nogometa, kegljanja, namiznega tenisa,

koSarke in atletike.
Glede na razpise SOS bomo sodelovali na igrah v atletikl, koiarki in zimskih Sportih, ter v
aprilu organizirali tekmovanje MATP.

Z nogometno eklpo bomo sodelovali na nogometnih turnirjih, ki potekajo skozi celo leto.

Tudi letos bomo organizirali med ekipno tekmovanje v kegljanju med enotami VDC NM .

Za izvedbo projekta bomo sredstva pridobili od obiin, od Specialne olimpiade, prijavnin,

donac'rj, delno pa bo stroske kril tudi VDC Novo mesto.

3. PROJEKT D ZELENI PROGRAM<<

Tudi v letoinjem letu bomo skupaj s Centrom biotehnike in turizma Grm nadaljevali z

izvajanjem tega programa. Uporabniki radi delajo na posestvu, saj poznajo kmedka opravila in

so zato zelo uspe5ni. Program bomo izvajali v dveh skupinah enkrat tedensko. Pod vodstvom

delovnega instruktorja bodo odhajali na delo na posestvo tako iz enote NM I kot iz enote NM

II in se vkljudevali v prebiranje jabolk, sajenje vrtnin, presajanje cvetja, pobiranje pridelkov,

negovanje iivali in v druga enostavna opravila. Tako bodo 5e naprej spoznavali novo._delovno

okolje, navezali neposredni stik z udenci 5ole, preizkusili svoje sposobnosti in se naudili novih

veSdin.
Uporabniki, ki bodo vkljuteni v ta projekt, bodo za delo na posestvu prejeli nagrado, iz

sredstev, ki jih bo zagotavljala sola.

Projekt bo delno financiral Center biotehnike in turizma, delno pa VDC Novo mesto.

4, SRECAN]E ,, INCLI.ISTA<<

>>Inclusia<< je sredanje uiencev osnovnih 5ol, dijakov srednjih 5ol in oseb z motnjo v
du5evnem in telesnem razvoju v Evropi, ki se bo odvljalo v Celovcu v aprilu. Kot vsako leto

bo tudi letos sretanje organiziral Dr. Dieter Klammer. Na sredanju vedno sodeluje veliko
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mladih ljudi, ki bodo tudi letos gostitelji sredanja. Ves das se bodo odvijale skupne aktivnosti:
slikanje, kuhanje, Sportna tekmovanja, petje, glasbeni nastopi...
Ker sredanje ni redna dejavnost zavoda, bomo udeleZbo krili iz donatorskih sredstev in pladil
uporabnikov.

5. PROJEKT >> VJATI Z DRUGAdNIMI,,

Varstveno delovni center Novo mesto bo letos Ze tetrtit organizator mednarodnega sredanja
oseb z motnjo in brez motnje >V IATI Z DRUGAaNIMI(, ki bo potekalo tudi letoi oktobra v
Novem mestu.

Odlotili smo se, da bomo tradicionalno Sirili idejo Inclusie, ker se na sredanju dobro podutijo
in se domov vradajo z zelo pozitivnimi izkuSnjami tako osebe z motnjo kot osebe brez
motnje.

Povabili bomo skupine oseb z motnjo iz Avstrue, Hrva5ke in Slovenije, ki se bodo druiile z
udenci, dijaki in Studenti razlidnih 5ol ter DSO v Novem mestu. Vsekakor bomo ponudili
pester program in moinostl ogledov mesta in okolice.

Sredstva bomo pridobili z donacijami in prijavninami, delno pa bomo projekt krili iz lastnih
sredstev.

Program dela je bil sprejet na seji sveta zavoda, dne

Novo mesto, februar 2019

Razpored
d elovn eg a iasa 20.11

ill
Direktor

Romana Trpin
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