
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O DELU  
VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA NOVO MESTO  

V LETU 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tel: 07 39 33 246; Fax: 07 39 33 255 

e-mail : info@vdc-nm.si 

mailto:info@vdc-nm.si


2 
 

I. UVOD 
 

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

- storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 
- storitev institucionalnega varstva, ki poleg osnovne oskrbe, obsega tudi zdravstveno 

varstvo in aktivno preživljanje prostega časa. 
Začetek dela z osebami z motnjo v duševnem in telesnem razvoju sega v leto 1981, ko so bile 
ustanovljene Delavnice pod posebnimi pogoji kot enota Centra za socialno delo pri Domu 
starejših občanov Novo mesto. Ta letnica šteje kot začetek Varstveno delovnega centra Novo 
mesto. 
 
 
V letu 2019 smo imeli kar nekaj inšpekcijskih nadzorov. Imeli smo nadzor zdravstvene 
inšpekcije (na tem področju smo morali aktualizirati načrt za obvladovanje legionele), delovne 
inšpekcije, ki je izvedla nadzor nad varstvom pri delu in požarnim varstvom v Šmihelu, do 
inšpekcije inšpektorata Ministrstva za obrambo pred naravnimi in drugimi nesrečami v enoti 
Bršljin. 
Zavod RS za zaposlovanje je izvedel nadzor izvajanja javnih del v zavodu in ni imel pripomb, 
socialna inšpekcija pa je celo leto izvajala inšpekcijske nadzore v kar 20. VDC-jih oziroma 
CUDV-jih in podala na MDDSZ predlog, da se izvajanje oblik dela izven zavodov poenoti in 
pravno formalno uredi, imenovana delovna skupina pri Socialni zbornici pa pripravi enotno 
metodologijo za oblikovanje vrst oskrbe. 
 
Na področju investicijskih vlaganj za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji, smo leto preživeli v pričakovanju odzivov na dokument za investicijo (DIIP) za nove 
delavnice v Trebnjem, ki ga je arhitekturni biro Arta Design pripravil že pred dopusti, jeseni pa 
smo dobili zahtevo za njegovo dopolnitev z idejnimi zasnovami, kar pa se je zavleklo za nekaj 
mesecev zaradi novega Gradbenega zakona, po katerem je potrebno že v času idejne zasnove 
pridobiti vsa potrebna soglasja. 
Nekaj vzdrževalno sanacijskih del smo vseeno izvedli, najprej v BE Trebnje – sanacijo 
keramične stenske obloge v moškem WC-ju, v BE Nm pa smo nadaljevali s sanacijo kopalnic 
v obeh nadstropjih. 
 
Kupili smo novo službeno vozilo Berlingo, ki je zelo obremenjeno za dela na področju 
vzdrževanja in za prevoz posameznih uporabnikov. Za pomoč zaposlenim pri dvigovanju in 
premikanju uporabnikov pa smo letos kupili še drugo dvigalo, tokrat za I. nadstropje zavoda.  
Za potrebe fizioterapije, smo, na predlog fizioterapevta, v skupnem prostoru skupine 
Samorastnikov izvedli stropno vodilo za vpenjanje oprtnikov za pomoč pri hoji uporabnikov s 
težavami v spodnjih okončinah. To je edini tovrstni primer med VDC-ji.  
Pridobili pa smo še eno redko napravo - gugalnico za uporabnike na vozičkih, ki je dopolnila 
podobo parka v Šmihelu in smo jo pridobili kot donacijo SILE, Mednarodnega ženskega kluba.  
 
Na našo spletno stran smo letos dodali donatorje in prostovoljce. Poleg SILE, nam je tudi letos, 
kot vsako leto doslej, pomagalo društvo Mali princ z nakupom Orffovih instrumentov in 
tabličnega računalnika za uporabnike, Kmetijska šola Grm in Vrtnarstvo Platana sta prispevala 
skupno 200 sadik sivke, d.o.o. Seevil podari donacijo vsako leto, vsako leto nam precejšnjo 
vsoto donacije prispeva tudi družba Senčila Medle, društvo Trškogorsko srce pa bo izkupiček 
od slik avtorjev, ki so jih povabili, da so slikali na Trški gori, podarilo nam. 
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Še vedno smo izvajali tudi timske in mesečne obravnave uporabnikov na strokovnem svetu in 
na različnih oblikah timskih obravnav,  ter supervizije, ki jih je vodila naša dolgoletna zunanja 
sodelavka dr Zdenka Zalokar Divjak. 
 
Letos smo izvedli mednarodno srečanje “V jati z drugačnimi“ 17. oktobra, sodelovalo pa je že 
135 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju s spremljevalci, oziroma 15 skupin. Tokrat 
je bila rdeča nit srečanja EKOLOGIJA. 
Strokovne ekskurzije smo imeli tri, za zavod, brez BE in za vsako BE posebej. Na nivoju zavoda 
smo si letos ogledali ZUDV Dornava, BE Nm si je ogledala BE Centra Dolfke Boštjančič v 
Grosupljem, BE Trebnje pa  bivalno enoto Želve v Višnji gori, stanovanjsko enoto VDC TH Lj v 
zavodu, stanovanje v  katerem živijo 4  uporabniki in bivalno enoto v Zeleni jami. 
 
Na področju storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji nam je letos KRKA 
zaupala naročilo 9.145 kom predpasnikov za svoje zaposlene in upokojence. To je bil kar velik 
izziv za enoto II. Morali so se reorganizirati tako kadrovsko kot prostorsko in preoblikovati 
skupine uporabnikov. Z veliko volje tako uporabnikov kot zaposlenih jim je naročilo uspelo 
dokončati pred rokom. 
V enoti Trebnje so izdelali obeske za ključe iz recikliranega materiala – časopisnega papirja, za 
vse udeležence srečanja “V jati z drugačnimi“. 
 
Vključili smo se v  projekt “Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za 
odrasle osebe z motnjo v razvoju “ s študenti Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo 
mesto, Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede Univerze v 
Mariboru in Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, ki so nam ga študentje tudi predstavili. 
 
Tudi letos je bila izvedena notranja revizija zunanje revizorske hiše, ki ni ugotovila nobenih 
nepravilnosti v poslovanju zavoda. 
 
Letos je Ministrstvo za zdravje podalo soglasje k dokumentu Poklicne kompetence in aktivnosti 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege,  ki ga je pripravila Zbornica zdravstvene in babiške 
nege – Zveza strokovnih društev med. sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ta 
dokument predstavlja temeljni dokument, ki uresničuje določilo Zakona o zdravstveni 
dejavnosti, po katerem lahko zdravstveni delavci opravljajo zdravstveno dejavnost oz. 
zdravstveno nego v skladu s svojo izobrazbo in strokovno usposobljenostjo, kar pomeni, da 
razmejuje poklicne kompetence posameznih zdravstvenih profilov. V našem zavodu so se 
zdravstveni delavci negovalnega oddelka sprva poskusno, potem pa že redno, organizirali tako, 
da implicirajo zdravila tudi po dislociranih enotah, samo tehniki zdr. nege oz. dipl. med. sestra. 
 
V našem zavodu imamo na oddelku varstva, vodenja in nege težje in težko prizadete 
uporabnike, ki imajo kombinirane motnje, ki se občasno še potencirajo. V juniju je pri enem 
uporabniku prišlo do izbruha, zaradi česar je bil ponovno hospitaliziran v psihiatrični bolnici. 
Ker smo imeli z njim že veliko težav, smo sodišču predlagali premestitev v zavod z varovanim 
oddelkom brez privolitve. Tako izvedenec psihiatrične stroke, kot sodišče sta ugotovila, da ta 
uporabnik ne sodi v naš VDC, kjer nimamo možnosti izvajati posebnih ukrepov, a nam je 
sodišče vseeno zavrnilo predlog, ker so vsi posebni zavodi odgovorili, da imajo kapacitete 
prezasedene. Ker je ta uporabnik tako za druge souporabnike kot za zaposlene, tempirana 
bomba, smo vlogo za pomoč pri rešitvi te situacije naslovili na ministrico MDDSZ, ministra za 
zdravje, socialno inšpekcijo in varuha človekovih pravic. Ministrstvo za zdravje se je izreklo za 
nepristojno za odločanje v tej zadevi, ministrica za delo in socialna inšpekcija se nista niti 
odzvali, varuh pa je zaprosil za sodbo in negativne odgovore posebnih zavodov.  
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V letošnjem letu je naš ustanovitelj, MDDSZ, spremenil financiranje zavarovanja uporabnikov. 
Doslej je ministrstvo plačevalo 8 urno nezgodno zavarovanje, od septembra letošnjega leta pa 
priznava in plačuje zavarovanje le za poškodbo pri delu.  
 
 
 

II. INSTITUCIONALNO VARSTVO 
 
II.1. Oddelek za varstvo, vodenje in nego 

 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
V VDC Novo mesto je organizirana 24 urna kontinuirana zdravstvena nega uporabnikov 
institucionalnega varstva, ki bivajo v zavodu v Šmihelu in v obeh bivalnih enotah – Novo 
mesto in Trebnje. 
Po merilih ZZZS so zdravstveno nego 1 konec leta 2019 potrebovali 3 uporabniki, zdravstveno 
nego 2 - 19 uporabnikov in zdravstveno nego 3 - 61 uporabnikov. Brez zdravstvene nege sta 
bila 2 uporabnika. Do sprememb glede potreb po zdravstveni negi je prihajalo tekom celega 
leta. 
Umrli so trije uporabniki, na novo sprejeti so bili 3 uporabniki. 

 
Tekom leta je prevzela skrb za naše uporabnike splošna zdravnica, zaposlena v ZD Novo mesto. 
Imenovana je bila za izbrano osebno zdravnico našim uporabnikom (72). Pred tem so na vizite 
prihajali zdravniki iz ZD Novo mesto po razporedu. Zdravstveni pregledi oz. vizite v našem 
zavodu so potekale ob sredah od 12:30 do 14:30 ure. Ostale dneve smo kontaktirali dežurno 
službo kadar je bilo to potrebno. 
V bivalni enoti Trebnje so zdravstveni pregledi uporabnikov (12) pri splošni zdravnici potekali 
po potrebi, po predhodnem dogovoru s splošno ambulanto v ZD Trebnje. V nujnih primerih so 
kontaktirali dežurno službo. 

 
V programu institucionalnega varstva je v letu 2019 enkrat mesečno opravljal specialistične 
preglede zdravnik psihiater. V obravnavi je imel 71 uporabnikov. V primeru kakršnihkoli težav 
je bil na voljo tudi za telefonske konzultacije. V okviru svojega dela je nudil podporo svojcem, 
če so to želeli, s sodelovanjem na timskih sestankih pa tudi zaposlenim. 

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

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

 
Pri uporabnikih opažamo vse več zdravstvenih težav. Bilo je kar nekaj krajših hospitalizacij 
(splošno poslabšanje zdravstvenega stanja, respiratorna obolenja, …).  
Zaradi zdravstvenih težav z očmi se še vedno zdravi en uporabnik, ki je pogosto tudi 
hospitaliziran.  
En uporabnik ima zaradi poslabšanja splošnega zdravstvenega stanja in posledično pojava 
motenj pri požiranju, uvedeno perkutano gastrostomo. Ta isti uporabnik je zaradi okužbe z 
ESBL od sredine meseca avgusta nameščen v kontaktno izolacijo. Uporabniku, ki je bil 
nameščen v kontaktno izolacijo od leta 2017, tudi zaradi okužbe z ESBL, je bila v sredini 
decembra, izolacija, na podlagi negativnih izvidov, ukinjena. Pri delu z njima smo sledili 
priporočilom za preprečevanje širjenja ESBL pozitivnih bakterij in karbapenemaz pozitivnih 
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bakterij, ki jih je pripravila Nacionalna komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih 
okužb.  
Epileptični napadi so se pojavljali v približno enaki meri kot pretekla leta. 
Proti sezonski gripi se je v preteklem letu cepilo 33 uporabnikov. 

 
V letu 2019 je bilo opravljenih: 861 prevezov, apliciranih 74 s.c. injekcij. 
 
Tabela 1: Pomičnost uporabnikov glede na spol in število 

 

 
Spol 

 
Delno pomični 

 
Nepomični 

Moški 2 14 

Ženske 2 7 

Skupaj 4 21 

 
 

Tabela 2: Inkontinenca uporabnikov 
 

Stopnja 
inkontinence 

 

 
Srednja 

 

 
Težka 

 
Zelo težka 

Spol 
Moški 

2 9 13 

Ženske 
13 13 6 

Skupaj 15 22 19 

 
 

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

Najpogostejše zdravstvene 
diagnoze 

Spol  
Skupaj Moški Ženske 

Duševna manjrazvitost 46 39 85 

Epilepsija 17 10 27 

Cerebralna paraliza 10 4 14 

Mb. Down 6 5            11 

Povišan krvni tlak 8 13 21 

Sladkorna bolezen tipa 2 3 4 7 

Izguba vida 1 3 4 

Gluhonemost 2 3 5 

 
 

Tekom leta 2019 smo sledili priporočilom nadzorne komisije Zbornice - Zveze. V mesecu aprilu 
smo izvedli interni strokovni nadzor. Ugotovljena so bila manjša neskladja, ki so bila takoj 
odpravljena.  
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Zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce smo napotili na strokovno izpopolnjevane iz 
obveznih vsebin (Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED). 
Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego je 17. 5. 2019, po predhodnem 
soglasju ministra za zdravje, sprejel dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v 
dejavnosti zdravstvene nege.  
 
Z uvajanjem poklicnih kompetenc in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti ZN smo začeli v mesecu 
oktobru, ko smo DMS in TZN prevzeli deljenje per os terapije v bivalnih enotah, tri krat dnevno. 
Temu je bil prilagojen tudi razpored dela. 
 
 

  STROKOVNO DELO NA ODDELKU VARSTVA, VODENJA  IN 
NEGE  

 

Kronološki pregled programskih dogodkov v letu 2019: 
 
1/19:  

 Zvočna kopel z gongi  
 Tradicionalni slovenski zajtrk 
 Ogled predstave v izvedbi knjižničark knjižnice Mirana Jarca 
 Praznovanje rojstnih dni uporabnikov (2) 

 
2/19:  

 Štiri delavnice ljudskih plesov in pesmi, ena inkluzivna z učenci OŠ Šmihel  
 Ogled predstave Čuk se je oženil, v okviru abonmaja v kulturnem centru Janeza 

Trdine (KCJT) 
 Umrla sta dva uporabnika  
 2 novi vključitvi-urgenten sprejem  
 Praznovanje rojstnih dni uporabnikov (2) 

 
3/19: 

 Pustno rajanje, peka mišk 
 Vožnja s triciklom 
 2x zvočni kopeli 
 Jubilanti-zabava za 50 let, za dva uporabnika 
 Donacija gugalnice združenja SILA, v sodelovanju z RIC NM, postavitev v park 
 Praznovanje rojstnih dni uporabnikov (3) 
 Delavnici RIC-smoothiji in vaza v servietni tehniki- velikonočni motiv 

 
4/19: 

 Ogled predstave Marry Poppins, v okviru abonmaja v KCJT 
 Prostovoljci Sava re- druženje, ustvarjalne in kuharske delavnice 
 Ogled animiranega filma v kinu in druženje s prostovoljci-teden humanosti Krka 
 Praznovanje rojstnih dni uporabnikov (6) 

 
5/19: 

 Zabava za jubilanta-70 let 
 Druženje z dijaki Gimnazije Novo mesto-družabništvo, prepevanje in igranje na 

ukulele 
 Delavnica RIC-izdelki iz tekstila 

6/19: 
 Ogled predstave Ščeper in Mba- abonma KCJT 
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 Druženje s prostovoljcem 
 Morsko letovanje v Baški (6 uporabnikov in 3 spremljevalci) 
 Primopredaja gugalnice za uporabnike na invalidskih vozičkih, nastop skupine 

uporabnikov negovalnega oddelka, ki so se naučili ljudskih plesov in pesmi 
 

7/8/19: 
 Začasen sprejem uporabnika  
 ustvarjalna delavnica v izvedbi RIC-a, kjer smo iz das mase ustvarjali obeske 
 Izlet v deželo kozolcev (Šentrupert) 
 Sprehodi v naravi 
 Obisk skavtov (Prikazali so nam kako zakuriti ogenj in postaviti šotor. Skupaj smo se 

družili, izdelovali butarice iz sivke in prepevali ob spremljavi kitare). 
 Praznovanje rojstnih dni uporabnikov (3) 

 
9/19: 

 Sprehodi po gozdnih poteh (Padež, ob Težki vodi, Prelesje…) 
 Spoznavanje in spremljanje rast zelišč v visokih gredah, vonjanje, okušanje in 

uživanje užitnih plodov… 
 AROMA delavnica o sladkem pelinu (RIC NM- I. Z). Delavnica je bila izkustvena, saj 

so uporabniki rastlino otipali, vonjali in okušali (čaj, mazilo, eterično olje in kot 
dodatek v jogurtu). Na delavnici smo izdelali dišeči mošnjiček (odganjanje moljev, 
komarjev, dišeča vrečka), ki so ga uporabniki ob pomoči sešili in napolnili s sladkim 
pelinom.  

 Jahanje v Češči vasi. Jahanja se je udeležilo 5 uporabnikov iz oddelka. 
 AROMA delavnica o žajblju. Na delavnici so uporabniki vonjali, okušali, tipali, skuhali 

čaj in karamelno mleko ter naredili žajbljeve lizike. 
 Gostili smo dijake srednje zdravstvene šole NM, ki so nam pod mentorstvom prof. G. 

Š. prikazali higieno rok in kašlja 
 Praznovanje rojstnih dni uporabnikov (2) 
 

10/19:  
 AROMA delavnica o pehtranu. Pripravili smo pehtranov čaj, zelišče namočili v kis in 

spekli slastne pehtranove polžke. 
 Izlet v Češčo vas, za uporabnike skupine D. Uporabniki so bili v stiku z naravo in 

živalmi, jih božali in hranili. Bili so tudi na sprehodu.  
 Kostanjev piknik v parku. 

 Ogled predstave Šivilja in škarjice, abonma v KCJT. 
 Izkustvena delavnica AROMA, kjer smo spoznali iglavce. Vonjali smo eterična olja 

smreke in jelke, preizkusili inhalacije z dodatkom eteričnega olja, žvečili oz. okušali 
smolo, se negovali s kremo z dodatkom eteričnega olja smreke in se sladkali s 
sirupom iz smrekovih vršičkov. 

 umrla je uporabnica  
 obisk grobov pokojnih sorodnikov in prijateljev 
 odstranitev dotrajanega kuhinjskega bloka in sanacija stene v skupini D. 
 

11/19: 
 Nova vključitev  
 Ogled predstave sovica Oka, abonma v KCJT. 
 Kulinarična delavnica (namazi, kruh z drožmi in rozinami) -RIC NM. 
 Zvočna kopel-zunanja izvajalka  

 Kulturno umetniška delavnica- Krst pri Savici (prozifikacija). 
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 Predpraznično srečanje partnerjev, izvajalcev, prostovoljcev in udeležencev 
Večgeneracijskega centra Skupaj, na RIC NM. Predstavili smo VDC in naše izdelke ter 
sodelovanje z VGC- aroma delavnice. Uporabnika iz bivalne enote sta z glasbeno točko 
poskrbela za prijetno vzdušje. 

 Praznovanje rojstnih dni uporabnikov (2) 
 Zabava za jubilantko-60 let 

   
12/19: 
 Predstava Kukuc teatra v jedilnici zavoda 
 Ogled gledališke predstave Super Brina, abonma KCJT 

 Kulturno umetniška delavnica- Krst pri Savici (izdelava knjižnega kazala z verzom) 
 Nastop otrok iz vrtca Pedenjped in obisk Dedka Mraza 
 Zabava za jubilanta-50 let in druženje s svojci uporabnika 
 Obisk Dedka Mraza in prostovoljcev društva Mali princ ter obdaritev za vse uporabnike, 

ki so ostali na Silvestrovo v zavodu 
 Prednovoletno srečanje staršev in skrbnikov uporabnikov negovalnega oddelka. 
 Predstavitev evalvacij individualnih načrtov staršem oz. skrbnikom-individualni pogovori 
 Praznovanje rojstnih dni uporabnikov (3) 
 Srečanje prostovoljcev VDC NM 
 
 

 
OSTALE AKTIVNOSTI: 
 

1. Velik poudarek skozi celo leto smo namenili ohranjanju veščin in učenju 
novih: 

Pri osebni higieni: sodelovanje pri skrbi zase, po svojih sposobnostih (umivanje rok, 
sodelovanje pri negovanju, kopanju…). 
Pri prehranjevanju: Priprava mize, bonton za mizo, uporaba pribora, spodbujanje 
samostojnosti, urejanje po obroku. 
Pri oblačenju in obuvanju: spodbujanje, da se sami obujejo in oblečejo ali po navodilih oz. ob 
pomoči, da pospravijo oblačila in obutev na svoj prostor. 
Pri komunikaciji: spodbujanje, da ubesedijo svoje želje in občutke, da med seboj        
komunicirajo spoštljivo, spodbujanje k tolerantnosti, spodbujanje neverbalne komunikacije … 
Spodbujanje za sodelovanje, za urejanje bivalnega prostora: navajanje, da pospravijo 
didaktične pripomočke, s katerimi so se okupirali; po svojih močeh uredijo svojo sobo (npr. 
pomagajo pri preoblačenju postelje, itd.). 
Spodbujanje in navajanje na spremembe in novosti, ki se dogajajo v njihovi bližini.  
Ustvarjali smo prostor, da bi se počutili sprejete in varne. 
 
Na oddelku smo velik poudarek namenili  gibanju za krepitev zdravja (sprehodi, druženje na 
prostem…). 
Redno smo se posluževali sprostitvenih tehnik v multisenzorni sobi, aromaterapije, zvočnih 
kopeli, sproščanja v viseči mreži, na sedalnih vrečah in na prostem, v naravi.  
 
 

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

Ustvarjali smo iz različnih materialov (testo, sneg, blago, voda, les, materiali iz narave, papir…) 
in uporabljali različne tehnike: rezanje, gnetenje, lepljenje, trganje, mečkanje, mešanje, 
okušanje…  
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Risali in barvali smo z različnimi pripomočki (s čopiči, s prsti, z barvicami, voščenkami, 
flomastri) in v različnih tehnikah in na različne podlage (les, papir, blago…) 
Kuharske delavnice: priprava napitkov, obloženih kruhkov, namazov in sladic ter pridobivanje 
novih znanj o zdravi prehrani, zdravem načinu priprave hrane… 
Z didaktičnimi igrami in individualnimi zaposlitvami smo urili, spomin, pozornost, motoriko in 
koncentracijo.   
Spodbujali smo senzorne zaznave: preko taktilnih plošč, opazovanja okolice na sprehodih, 
nabiranja rož, hoja bosih nog po travi, druženje in stik z živalmi, nabiranje različnih plodov 
narave, aromaterapija ob sproščanju v multisenzorni sobi in ob spoznavanju zelišč v visokih 
gredah… 
Preko vseh omenjenih aktivnostih smo pri uporabnikih urili motorične sposobnosti, koordinacijo 
telesa in preverjali odzivnost na različne dražljaje iz okolja. Vse te aktivnosti so nam olajšale 
delo pri zastavljanju novih možnosti za razvoj različnih področij oz. za aplikacijo novih 
funkcionalnih okupacij, ki so prilagojene posameznemu uporabniku. 
 
 

3. Prostočasovne aktivnosti, širjenje socialne mreže in inkluzivne dejavnosti: 
Izleti v naravo, sprehodi, pohodi 
Pikniki (rojstnodnevni, spomladanski, kostanjev) 
Praznovanje rojstnih dni in praznikov 
Obisk kmetije, hranjenje in stik z živalmi 
Druženje, igre in pogovori 
Poslušanje pravljic 
Sprostitvene aktivnosti 
Sodelovanje z lokalnimi društvi, organizacijami in posamezniki (RIC, Sožitje, DRPD, Mali 
princ…) 
Druženje in izvedba aktivnosti s prostovoljci (sprehodi, tematske delavnice, individualni in 
skupinski pogovori, družabništvo…) 
Sodelovanje z bližnjimi šolami (pustovanje, prednovoletni nastop, predstave, glasbeni 
nastopi…) 
Obisk gledališča  
Obiski lokalov 
Obiski sorodnikov in prijateljev na domu 
 
 

4. Sodelovanje s svojci 
Enkrat letno organiziramo srečanje za svojce uporabnikov na oddelku. V letu 2019 se je (od 
33 uporabnikov) sestanka udeležilo 10 svojcev. Na predstavitev evalvacije individualnega 
načrta so bili povabljeni vsi, vabilu se je odzvalo 7 svojcev.  
Svojce spodbujamo, da ohranjajo stike s svojimi otroci/sorodniki. Glede na možnosti 
omogočamo in pomagamo pri izvedbi obiskov na domu, predvsem tistim uporabnikom, ki so 
težje gibalno ovirani in za prevoz potrebujejo prilagojeno vozilo. Svojce povabimo na 
praznovanja okroglih jubilejev njihovih otrok/sorodnikov in skupaj z njimi organiziramo 
rojstnodnevno zabavo. 
 
Strokovna delavka je za nove uporabnike (3) pripravila individualni načrt. Tekom leta je izdelala 
evalvacije individualnih načrtov, za vse uporabnike (33) na oddelku.  
Izdelana sta bila tudi dva individualizirana načrta obravnave osebe s hudimi vedenjskimi 
težavami.  
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 FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA UPORABNIKOV 
 

 Fizioterapevtske storitve uporabnikov 
Novejša spoznanja o rehabilitaciji pacientov pri nevroloških okvarah, še posebej kjer gre za 
težjo klinično prizadetost, kažejo, da je fizioterapija indicirana kot zaželjena medicinska veda 
pri nudenju terapij. Namen fizioterapevtskih obravnav  je zagotavljanje optimalnih funkcij, ter 
izboljšanje in ohranjanje kvalitete funkcionalnih sposobnosti posameznika. Fizioterapija torej 
zadeva fizično oskrbo pacienta hkrati pa timsko delo vseh zdravstvenih delavcev v kolektivu. 
Pri obravnavi je pomembno, da dosežemo bolnikovo sodelovanje, ki traja čez celoten proces 
rehabilitacije. 
 
Obravnavamo odraslo populacijo z različnimi motnjami in hendikepi (v pretežni meri so to 
osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo status po ZDVDTP). Posebnost fizioterapije v 
centru je ta, da uporabniki poleg lokomotornih problemov primarno ustrezajo naslednjim 
motnjam v duševnem razvoju: osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju in osebe s težko 
motnjo v duševnem razvoju. 
 
 
 Področja dela, kjer se fizioterapevt vključuje v proces dela v l. 2019 
 
1 Zamenjava protokolov pri rehabilitaciji kolena, kolka, rame 

2 Implementacije naprave za hojo, pri osebah z motnjo ravnotežja pri Bergovi lestvici nižje od 45 

3 Izvedba protibolečinske fizioterapije pri uporabnikih 

4 Proprioceptivna nevro facilitacija pri 7 uporabnikih 

5 Izvajal respiratorno fizioterapijo pri 6 uporabnikih vključenih v program institucionalnega varstva 

6 Telesna dejavnost zaposlenih ob  različnih delovnih dnevih in lokacijah 

7 Pregled in predlog za menjavo dotrajanih medicinskih pripomočkov, kot so terapevtske žlice, vozički,antidekubitusne 
blazine, 02 Aqua sprey... 

8 Raziskovalno delo na področju nevrofizioterapije. Soavtor 2 knjig ,ki so izšle v Las Vegasu, Usa in Londonu, UK  
Soavtor 2 člankov o nevroznanosti možganov. 

9 Predlaganje različnih ergonomskih tehnik delavcem pri dvigovanju in prenašanju uporabnikov 

10 Nakup novega FTH materiala kot je npr. Kinesio taping in gel za terapevtski ultrazvok s frekvenco 1 Mhz 

11 Ocenjevanje 19 uporabnikov in analiza njihovega stanja pri testu ravnotežja 

12 Vzdrževanje dobrega odnosa z kolektivom 

 
 
Leto 2019 je bilo za VDC Novo mesto posebno leto. Bilo je namreč  leto, ko se je implementirala 
nova naprava po vzoru Čikaškega inštituta za rehabilitacijo. Za material smo porabili manj kot 
1.900 evrov. V projektu je sodelovalo več služb VDC Novo mesto, kar je primer dobrega 
interdisciplinarnega sodelovanja in pomoči med oddelki. V ekonomskem smislu smo s to 
napravo prihranili kar 300.000 evrov, saj je naprava Hocoma ali Laika v razponu od 300.000 
to 400.000 evrov. To se je zgodilo v mesecu juliju 2019. Tranzicija je potekala mirno in po 
pričakovanjih. Še vedno, pa se posvečamo izboljšanju naprave, in jo modificiramo, da bo za 
uporabnika še bolj prijazna. Skozi celo leto smo sledili tudi novostim na našem področju s 
prebiranjem strokovne literature in udeležbo na seminarjih. Udeležili smo se domačih in 
mednarodnih simpozijev in delavnic. 
 
 

   Zastopanost po posameznih obolenjih, ki so bila obravnavana v 
fizioterapiji v letu 2019 
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 individualno delo 
Časovni normativ obravnav pri populaciji z motnjo v duševnem razvoju združeno z dodatnimi 
motnjami ali okvarami se podaljša, oziroma je individualno prilagojen uporabniku. Vzrok 
pojava le-tega je sama fizioterapevtska ocena, ki je obsežnejša glede na težave uporabnika. 
Fizioterapija v akutnem obdobju po poškodbi ali poslabšanju kondicijskega stanja se odvija 
po sobah na oddelku in zajema vse postopke za vertikalizacijo in čim prejšnjo mobilizacijo. 
Trajanje obravnave v tem obdobju je odvisno od stanja uporabnika in se prilagaja 
posamezniku.  
V individualne fizioterapevtske obravnave so v povprečju vključeni vsi uporabniki z akutnimi 
lokomotornimi poškodbami ter uporabniki z kronilnimi nevrološkimi patologijami kot je 
tetraplegija, Mb. Down, pareze…  
Za doseganje načrtovanih ciljev smo uporabljali različne fizioterapevtske metode in tehnike, 
kot so: 

- Proprioceptivna nevromuskularna facilitacija (PNF); 
- Greenman tehnike; 
- Fizioterapevtske tehnike 
- Respiratorne tehnike 
- Strokovna dokumetacija in fizioterapevtska analiza stanja uporabnikov 

 
 respiratorna fizioterapija 

Respiratorne okužbe in prehladna obolenja predstavljajo velik problem naših uporabnikov 
predvsem, kadar le-te niso pravočasno in ustrezno sanirane. Pri naših uporabnikih opažamo 
ob hitrem nastopu respiratornega infekta tudi hiter potek bolezni, ter težave pri čiščenju 
dihalnih poti in dolgoročno ohranjanje predihanosti in čistosti respiratornega aparata. 
Respiratorna fizioterapevtska obravnava je bila izvedena pri uporabnikih, pri katerih so se 
pojavile respiratorne okužbe in prehladna obolenja in je bila kombinirana v dogovoru z 
osebno zdravnico naših uporabnikov. Namen je bilo preprečiti širjenje infektivnega stanja, 
kakor tudi sanacija. Sama količina izvedenih respiratornih fizioterapevtskih obravnav je bila 
odvisna od potreb uporabnikov. 
Najpogostejše težave za izvedbo respiratorne fizioterapije v letu 2019 so bile: 
-   prehladna obolenja; 
-   kronične respiratorne bolezni; 
-   respiratorne okužbe, 
-   motnja požiranja in hipersalivacija, 
 
Za blaženje težav in vključevanje v proces zdravljenja so bile s strani respiratorne 
fizioterapije izvedene naslednje storitve: 

BOLEZNI ŠTEVILO 

Respiratorni infekti (prehladi, pljučnice) 6 

Poškodbe lokomotornega aparata (zlomi, 
zvini, udarci) 

19 

Degenerativne bolezni 23 

Nevrološka obolenja  55 

Ostalo (padec kondicije, posedanje, 
mobilizacija) 

5 

Amputacije 0 
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-  dihalne vaje; 
-  aspiracija dihalnih poti; 
-  inhalacije z zdravilnimi aerosoli; 
-  vlaženje dihalnih poti z uporabo fiziološke raztopine; 
-  drenažni položaji. 
Vsak dan izvajamo terapevtske postopke, ki se jih ne zavedamo, kot take, a so vseeno 
ključnega pomena za kvalitetno življene. Sunkovito, glasno, refleksno izdihavanje zraka 
zaradi draženja dihalnih poti s katerim očistimo pljuča.To imenujemo skrb za dihala, kjer je 
pomembna redna respiratorna terapija s ciljem izkašljevanja. Pri  pacientih z vstavljeno 
dihalno cevko  je potrebno s katetri čistiti izločke iz dihalnih poti.  
 

 
 zagotavljanje rednega in izrednega servisa rehabilitacijskih pripomočkov 

Vsem uporabnikom Varstveno delovnega centra, ki bivajo tu, zagotavljamo servis (redni, 
izredni) njihovih ortopedskih in rehabilitacijskih pripomočkov.  Vsi stroški so bili pokriti s 
strani ZZZS. 
 
 

 edukacija negovalnega osebja 
Konstantno je na oddelku nege potekala edukacija zaposlenih o dnevnih aktivnostih 
uporabnikov, optimalnih legah in položajih…  

 
 

 projekt zdravstvena preventiva zaposlenih 
V okviru tega projekta promocije zdravja fizioterapevt kot primarni kontakt sanira 
lokomotrone težave zaposlenih v VDC Novo mesto. 
 
 
 

II.2. DOMSKO VARSTVO – STANOVANJSKI DEL 
 
V letu 2019 smo v VDC-ju Novo mesto v popoldanskem času izvajali različne aktivnosti z 
namenom ohranjanja sposobnosti uporabnikov, vzdrževanja njihove fizične kondicije ter 
ohranjanja zadovoljstva uporabnikov ter njihovih staršev/svojcev. 
Aktivnosti smo izvajali na naslednjih področjih: 
 
1.) skrb za samega sebe 
Uporabnike smo usmerjali in vzpodbujali pri izvajanju osebne higiene (higiena zob, umivanje 
rok, tuširanje, umivanje s krpico, britje). Uporabnike smo spodbujali k čim večji samostojnosti. 
1 x tedensko smo izvajali striženje nohtov. Zaposleni smo na tem področju opažali spremembe; 
ni bilo več zaznati, da bi kateri izmed uporabnikov zavračal tuširanje, razen ene stanovalke, ki 
je pri tem še vedno potrebovala izjemno veliko spodbude. Tistim uporabnikom, ki so želeli 
frizersko storitev opraviti izven zavoda smo to omogočili, prav tako pa jim je bilo omogočeno 
striženje in barvanje las izven ustaljenih terminov frizerskih storitev znotraj zavoda. 
 

2.) skrb za ožje in širše okolje 
Skupaj z uporabniki smo urejali ožje okolje: preoblačili postelje, urejali garderobne omare, 
nočne omarice, omarice za čevlje, predale pod posteljami, sprotno sortirali oprana oblačila po 
omarah, zalivali sobe rože, pospravljali dekoracije po praznikih, čistili  plastenke z vodo, 
odstranjevali pokvarljiva živila. Glede na sezono smo menjali osebno garderobo v omarah 
(pospravili zimsko in pripravili poletno in obratno). Nekaterim uporabnikom je bilo potrebno 
pogosteje urediti nočno omarico, ker so v njih shranjevali hrano, umazana oblačila… 
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Urejali smo širše okolje: sadili rože v balkonska korita, uredili in zasadili korita z rožami pri 
vhodu, grabili in pometali listje. 
Eden uporabnik je po dogovoru izvajal čiščenje službenih avtomobilov. 
 
3.) gospodinjske aktivnosti 
Pripravljali smo različne priboljške (pecivo, palačinke, kolačke, sadne kupe, ledene kave, 
osvežilne napitke) ter kuhali čaj ali kavo, glede na letni čas ali posebne priložnosti. Dva 
uporabnika sta dnevno bila v vlogi gospodinje in sta tako pomivala posodo, zlagala posodo v 
pomivalni stroj in zlagala posodo v kuhinjske omare. 
Dva uporabnika sta se udeležila kuharskega tečaja, ki ga je organiziralo Društvo Sožitje Novo 
mesto v mesecu novembru in decembru. 
 
4.) prostočasne aktivnosti 
a.) Znotraj zavoda ter v neposredni bližini zavoda 

Ob lepem vremenu smo se družili v parku za zavodom, kjer smo telovadili, se igrali igre z 
žogami in vodnimi balončki, pihali vodne mehurčke, metali žoge na koš, igrali badminton, 
se vozili s skirojem, se kotalkali, prepevali in plesali ob glasbi, se sprehajali, brali časopis in 
pravljice, listali revije, opazovali okolico ter se pogovarjali. 
Ob slabem vremenu pa smo izvajali različne delavnice v dnevnem prostoru (glasbene, 
ustvarjalne, pogovorne): se igrali namizne družabne igre, sestavljali didaktične igrače, 
reševali uganke in tematske kvize, barvali pobarvanke, risali, izdelovali zapestnice in ogrlice, 
gledali revije in stare fotografije, si ogledali različne slovenske filme, brali pravljice, poslušali 
glasbo, prepevali, plesali, telovadili. 
Izvedli smo različna praznovanja (rojstni dnevi, silvestrovanja) in obeležili različne praznike: 
Kulturni praznik (pogovor o Francetu Prešernu, branje pesmi), Valentinovo (izdelava 
srčkov), Pust (krofi in miške), Velika noč (izdelava velikonočnih likov in barvanje pirhov), 
Dan mrtvih (obisk grobov svojcev in prižig sveč), Miklavž (pisanje pisem), Božič (poslušanje 
novoletnih in božičnih pesmi, ogled okrašenega mesta), Novo leto (izdelava dekoracije, 
postavitev in okrasitev smrečic). 

 
b.) V širši okolici zavoda 

Tedensko smo izvajali nakupe osebnih potrebščin in priboljškov v različnih trgovinah v bližnji 
okolici zavoda. 
Nekateri stanovalci so redno hodili na rekreacijo v telovadnico OŠ Dragotina Ketteja, ki je 
bila organizirana v sklopu društva Sožitje. 
Udeležili smo se različnih prireditev, koncertov in srečanj: glasbene prireditve v OŠ Drska 
ter OŠ Bršljin, koncerta Adija Smolarja, srečanja V jati z drugačnimi. Udeležili pa smo se 
tudi poletnega piknika ter prednovoletnega srečanja, ki ju organizira društvo Sožitje Novo 
mesto.  
Tekom leta smo 5-krat izvedli plavanje v Šmarjeških in Dolenjskih toplicah. Karte za kopanje 
v termah je zagotovilo društvo Sožitje Novo mesto. 
Dva stanovalca sta se udeleževala sobotnih pohodov in izleta v organizaciji Društva Sožitje.  

 
5.) socialne veščine 
Veliko časa smo namenili pogovoru z uporabniki; imeli so možnost povedati svoje želje, 
predloge in nam zaupali svoje težave, predvsem ob ponedeljkih ali torkih, ko smo imeli 
sestanke in smo skupaj načrtovali popoldanske aktivnosti. Poučevali smo jih o ustrezni 
komunikaciji, dobrih medsebojnih odnosih ter o primernem obnašanju. Konec leta smo izvedli  
delavnice, ki so podajale osnovne informacije o življenju ženske, življenju moškega, odnosih 
(prijateljstvu, partnerstvu), nasilju ter zdravju. Odziv na delavnicah je bil zelo dober, saj so 
prisotni aktivno sodelovali in sproti podajali svoje mnenje, dosedanje izkušnje ter postavljali 
zanimiva vprašanja. 
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Sproti smo reševali konflikte med uporabniki. V prvi polovici leta je bila izvedena preselitev 
nekaterih stanovalcev (znotraj zavoda). Namen preselitev je bil, da se stanovalcem omogoči 
tisto, kar potrebujejo (mirnejše, tišje okolje, nekaterim enoposteljna soba) ter s tem poveča 
njihovo zadovoljstvo. 
Uporabniki so bili veseli obiskov: svojcev, prostovoljcev, pa tudi aktivistov RK ter skavtov, ki 
so konec leta prinesli luč miru in novoletna darila. 
 

6.) individualne aktivnosti 
Pri popoldanskih aktivnostih smo upoštevali tudi individualne želje posameznikov. Tako so imeli 
uporabniki možnost koriščenja masažnega stola, sproščanja v multi-senzorni sobi, individualnih 
izhodov v okolico v spremstvu zaposlenega ter številnih individualnih pogovorov. 
Z vsakim uporabnikom je bila izdelana tudi evalvacija IP in bila izvedena anketa o zadovoljstvu 
z bivanjem v zavodu. 
 

 

7.) svojci 
a.) Stiki s svojci 

Uporabnikom, ki so želeli, smo omogočili telefonske klice. Enega uporabnika smo večkrat 
odpeljali k sorodnikom in prijateljem, ker nima staršev in ima zelo veliko potrebo po stikih 
z njimi. Za eno uporabnico smo se sproti dogovarjali za obiske pri sosedi, kjer je bivala v 
času svoje mladosti. 

 

b.) Sestanek s svojci 
V mesecu decembru smo izvedli sestanek s svojci, na katerem smo zaposleni svojcem podali 
pomembnejše informacije in ugotovitve, hkrati pa so svojci izpostavili svoja mnenja in 
opažanja. Tudi na letošnjem sestanku so starši in svojci izrazili veliko zadovoljstvo nad 
dosedanjim delom in vloženim trudom zaposlenih. 

 

posebnosti 
Tekom leta je bila v sobi za začasne sprejeme 9x izpeljana namestitev uporabnikov, ki so sicer 
vključeni v dnevno varstvo. Za vse začasne stanovalce je bilo primerno poskrbljeno. 
 
Dnevno smo sodelovali z zaposlenimi iz enote Bršljin, enote Šmihel ter zaposlenimi v skupini 
Babičin vrt, ki so nam ob prihodu v stanovanjski del podajali pomembne informacije o 
trenutnem psihofizičnem stanju uporabnikov, kar je olajšalo delo popoldanski ekipi zaposlenih 
v smislu ustrezne reakcije, glede na razpoloženje posameznika. Prenos informacij je potekal 
tudi telefonsko. 
Zamenjava lokacije (prihod v Šmihel iz delavnic v Bršljinu) je nekaterim stanovalcem dnevno 
predstavljala težavo in so potrebovali čas, da so se pripravili na popoldanski ritem. Reakcije 
stanovalcev so bile ob prihodu zelo različne. Zaposleni smo pri delu z njimi uporabljali različne 
metode. 
Skupina uporabnikov v stanovanjskem delu zavoda je bila velika in nehomogena, a smo se 
zaposleni potrudili, da je vsak stanovalec dnevno dobil vsaj delček tistega, kar je potreboval 
za dobro počutje in osebno zadovoljstvo. Veliko stanovalcev je bilo dnevno deležnih posebne 
pozornosti, prijaznih besed, objemov s strani zaposlenih. Pogovor pa bil tisti ključni faktor, ki 
je ustvaril prijetno, umirjeno vzdušje v prostoru. Bili pa so tudi dnevi, ko stvari niso potekale 
tako, kot smo si vsi skupaj želeli, a se je tudi takrat našla rešitev. 
Dnevno smo sodelovali tudi z zaposlenimi z negovalnega oddelka, ki so bili pomemben del 
sestavljanke, saj so dosledno skrbeli za reševanje vseh nastalih zdravstvenih sprememb oz. 
težav stanovalcev, podajali strokovna mnenja ter skrbeli za razdelitev zdravil. 
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II.3   BIVALNA ENOTA NOVO MESTO, Cesarjeva 27 
 
Bivalna enota Novo mesto je dislocirana enota zavoda in se nahaja v prijetni soseski na Cesarjevi 
ulici v Novem mestu. V njej živi bolj samostojno življenje 12 stanovalcev, 5 moških in 7 žensk. 
Dva moška in dve ženski so nameščeni v dvoposteljnih sobah, ostalim pa je zagotovljena 
namestitev v enoposteljni sobi, kar jim izredno veliko pomeni. Pomembno jim je, da imajo več 
zasebnosti. 
Stanovalce popoldan spremljajo in vodijo dve varuhinji in dve bolničarki, dodatno ena strežnica 
pomaga pokrivati nočno delo ter strokovna delavka, ki se vključujem v skupino dvakrat tedensko.  
Za zdravstvene zadeve in posebnosti skrbijo tehniki zdravstvene nege v glavni enoti. Od oktobra 
2019 pa se redno opravlja deljenje terapije s strani med. sester in tehnikov; tako jutranje 
terapije, kot tudi večerne, čez vikend pa tudi opoldanske terapije. 
V bivalni skupini se izvaja storitev institucionalnega varstva 7 dni v tednu, vse dni leta, od tega 
5 dni 16 ur institucionalno varstvo, ob vikendih in praznikih pa 24 ur institucionalno varstvo.  
Enajst stanovalcev se med tednom v dopoldanskem času redno vključuje v program dnevnega 
varstva, vodenja in zaposlitve v dislocirano enoto II – delavnice Bršljin, ena stanovalka pa redno 
dela v mizarski delavnici v VDC Šmihel. Znotraj zaposlitvenega programa se 6 stanovalcev enkrat 
do dvakrat tedensko vključuje v delo na Centru biotehnike in turizma ter 3 stanovalke 
(izmenično) v zlaganje perila v VDC-ju. 
 
Bivalna enota je resnično zaživela kot ena velika družina. V vseh letih delovanja se je pokazalo 
veliko pozitivnih učinkov in je to resnično oblika bivanja, ki zaradi manjšega števila ljudi 
zagotavlja boljše pogoje na vseh ravneh življenja, za vsakega stanovalca posebej. Le to se 
dnevno odraža v zadovoljstvu stanovalcev in tudi njihovih svojcev. 
Glavno vodilo, ki mu sledimo vsi zaposleni, je življenje oseb z motnjo v razvoju čim bolj približati 
življenju v družini. In res je bivalna skupina postala za vseh 12 stanovalcev, njihov dom, v 
katerega se vedno znova radi vračajo, eni pa so tam stalno, saj nimajo več svojcev, kamor bi 
odhajali za vikende. Življenje v bivalni skupini nudi bolj kakovostno življenje in večje možnosti 
upoštevanja individualnih potreb. Velik poudarek je na odnosih in medsebojnemu razumevanju, 
veliko je vodenega pogovora s celo skupino in individualno (odvisno od potreb). Dnevno jih 
učimo in spodbujamo k odkriti komunikaciji in konstruktivnemu iskanju rešitev. Ponujeno je 
veliko raznovrstnih vsebin, ki zagotavljajo stalno učenje in ohranjanje različnih pridobljenih 
spretnosti. 
 
Skozi celo leto je potekalo strokovno delo na vseh nivojih in sicer:  

 individualno delo s posamezniki,  
 delo s skupino,  
 svetovanje, usmerjanje, vodenje in usposabljanje stanovalcev,  
 vzpodbujanje stanovalcev za čim bolj samostojno življenje,  
 vključevanje in povezovanje z okoljem,  
 sodelovanje s starši in svojci,  
 skrb za zdravje itd. 

 
Stanovalci na dnevni ravni lepo skrbijo za urejenost hiše, tako skupnih prostorov kot tudi svojih 
sob. Pri tem jim zaposlene nudimo pomoč in jih vodimo v smeri krepitve čim večje 
samostojnosti pri izvajanju vsakodnevnih hišnih opravil, skrbi za urejenost zunanje okolice 
(pometanje tlakovanih površin, samostojno košenje trave, rezanje in skrb za živo mejo ter 
grmovnice…), delu na vrtu, skrbi za balkonske rože, vložili smo veliko pridelkov itd. Nabrali 
smo kar nekaj mete, melise in koprive ter posušili za čaj, naredili pa tudi nekaj soka.  
Stanovalci aktivno sodelujejo tudi pri nabavi, pripravi in postrežbi hrane. V enoti smo nabavljali 
živila pri izbranih dobaviteljih. Vsakodnevno nabavo določenih živil, sadja in zelenjave, pa z 
veseljem opravljajo stanovalci sami, dnevno, v lokalni trgovini. 
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Z leti se vidno pozna napredek pri stanovalcih na vseh področjih življenja, v določenih zadevah 
pa se rahlo že opaža upad sposobnosti, zaradi staranja in določenih zdravstvenih posebnosti.  
Svoje predloge in ideje za boljše počutje in izboljšave so uporabniki izražali na tedenskih 
sestankih; še bolj temeljito smo se o vseh ažurnih zadevah pogovorili na mesečnih sestankih. 
Spodbuja se jih, da čim bolj aktivno sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v enoti. 
Izvoljena predstavnica je redno sodelovala na kolegiju uporabnikov zavoda in zastopala 
interese in želje stanovalcev. 
 
Na pobudo stanovalcev smo v tem letu še nadgradili idejo o kokoškah. In sicer na tlakovanem 
delu za hišo, smo dali postaviti zaprt ograjen prostor s streho ter dali dodelati obstoječ 
kokošnjak (dal se je dvigniti in zapreti). Notri smo namestili 8 kokošk. Večina stanovalcev se 
vključuje v skrb za kokoške, ki so jih tudi dnevno spuščali ven na pašo in na sploh lepo skrbeli 
za njih. So izredno pridne nesnice in oskrbujejo gospodinjstvo z jajčki celo leto. 
 
Čez leto smo izvedli nekaj skupnih izletov, redno smo hodili na pohode in sprehode, hodili na 
rekreacijo preko Sožitja, obiskovali kuharski tečaj, se udeležili seminarjev preko Sožitja in 
letovanja v okviru VDC-ja, si ogledali tri koncerte (karte plačali društvo Mali princ)... Dva 
stanovalca imata redno enkrat tedensko uro harmonike z učiteljem in pridno vadita. Tudi v tem 
letu sta bila pogosto vabljena v posamezne enote zavoda, da sta popestrila rojstne dneve ali 
posamezne dogodke. Nadaljujeta z rednimi obiski skupine starostnikov v DSO Novo mesto, 
enkrat mesečno poskrbita za popestritev njihovega vsakdana, na kar sta zelo ponosna. 
 
Na vrtu za hišo smo uspeli pridelati kar nekaj zelenjave za lastne potrebe in tudi veliko pridelkov 
shranili za ozimnico. Pri tem smo bili vsi aktivni in pomagali po svojih močeh.  
Tudi v tem letu smo ohranili dobro sodelovanje z ljudmi iz okolja in sicer za njih smo čistili orehe, 
rezali večje količine kostanja… V zahvalo smo dobili nekaj dobrot ter imeli kostanjev piknik. Na 
tak način je še vedno potekalo tudi zbiranje starega papirja; določeni znanci bivalne redno 
prinašajo papir v bivalno, ki ga po potrebi odpeljemo na Dinos, denar pa porabimo za kakšne 
priboljške.  
Preko društva Mali princ smo v začetku decembra izpeljali delavnico izdelovanja adventnih oz. 
novoletnih aranžmajev.  
 
Nekaj stanovalcev je redno obiskovalo knjižnico v mestu in samostojno so skrbeli tudi za vračanje 
knjig. Redno v hišo prihaja frizerka in skrbi za urejenost stanovalcev, določeni pa hodijo k frizerju 
v salon samostojno. 
Za dobro povezanost in prijetno počutje stanovalcev v hiši redno skrbimo tudi s skupnimi 
praznovanji rojstnih dni; vsakemu stanovalcu se zagotovi, da je to res poseben dan zanj (pripravi 
se večerja po njegovi želji, speče torta) in skupaj praznujemo. Skrbimo tudi, da praznujemo vse 
praznike. 
 
V mesecu oktobru smo izvedli skupni izlet oziroma strokovno ekskurzijo za vse stanovalce in 
zaposlene v bivalni skupini. Vsi skupaj smo preživeli en lep dan. Obiskali smo Jurčičevo domačijo 
v Muljavi, si ogledali trdnjavo Cerovo, šli na skupno kosilo ter obiskali bivalno enoto Grosuplje. 
 
Skozi celo leto smo stanovalce spodbujali, da so svoj prosti čas preživljali čim bolj aktivno; da so 
skrbeli za ohranjanje psihofizičnih sposobnosti ter zdravo prehrano (redni sprehodi, redna 
rekreacija, pohodi preko Sožitje in Društva mali princ...) itd..  
 
Redno za vsakega stanovalca vodimo dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o standardih in 
normativih v socialnem varstvu. Dokumentacija obsega evalvacijo, ki  smo jo izvedli za vsakega 
posameznika v tekočem letu in naredili povzetek vseh evalvacij. Vse evalvacije so bile v 
telefonskem pogovoru predstavljene staršem oz. svojcem.  



17 
 

Vsakdanje posebnosti in dogodke redno beležimo v Probit. Zaposlene smo imele tudi redne 
delovne sestanke, kjer smo se seznanile z vsemi tekočimi zadevami ter iskale skupne usmeritve. 
V hiši še naprej izvajamo Notranji nadzor zdravstvene ustreznosti živil in s tem redno beleženje 
temperature hladilnikov in skrinj; datumsko označevanje artiklov za shranjevanje v skrinji… 
 
V mesecu decembru je bilo polno različnega dogajanja – obdarovanje Miklavža, zabava v 
delavnicah, novoletna zabava društva Sožitje, obisk in obdarovanje predstavnic RK Novo mesto, 
obdarovanje vseh stanovalcev v okviru krajevne skupnosti Drska, obisk predsednice društva 
Sožitje s košaro dobrot in obdarovanje društva Mali princ itd.  
12.12.2019 smo izpeljali tudi srečanje za vse starše in skrbnike stanovalcev. Odziv je bil tako kot 
vsako leto zelo dober in na prijetnem neformalnem druženju so svojci podali zelo pozitivno oceno 
našega dela.   
 
 

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 31.12.2019 je v enoti bivalo 12 uporabnikov, 6 moških in 
6 žensk, v starosti med 29 in 56 let. 
 
Od ponedeljka do petka zagotavljamo 16 urno,  sobote, nedelje, praznike in dela proste dni 
pa 24 urno institucionalno varstvo. 
V dopoldanskem času (od ponedeljka do petka) se uporabniki vključujejo v storitev varstva in 
vodenja ter zaposlitve v enoto Trebnje.  
 
Uporabnikom smo zagotavljali osnovno oskrbo, ki je zajemala bivanje v 8. enoposteljnih in 
2. dvoposteljnih sobah, s skupnimi sanitarnimi prostori in prostori za osebno higieno. V okviru 
osnovne oskrbe v dopoldanskem času izvajamo čiščenje prostorov in pranje osebnega in 
skupnega perila. Dopoldanska delavka opravlja osnovno varstvo tudi v primeru slabega počutja 
uporabnikov ali ob lažjih bolezenskih stanjih, zaradi katerih je potreben počitek v sobi. Ob 
zahtevnejših bolezenskih stanjih, pri katerih je potrebna zdravstvena oskrba, ki jo izvaja 
ustrezno strokovno osebje (medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra), se uporabnike 
začasno premesti v zavod v Šmihel. 
V okviru zagotavljanja storitve organizirane prehrane v enoti, nabavljamo živila pri izbranih 
dobaviteljih (Geaprodukt, Ljubljanske Mlekarne, Impulz Domžale in KZ Trebnje). V skladu  z 
zakonodajo, ki ureja javna naročila, del živil naročamo tudi pri lokalnih dobaviteljih (mlečne 
izdelke, sadje, med) in na ta način uporabnikom zagotavljamo višjo kakovost živil.  
Pripravljamo oz. kuhamo vse obroke in pri tem aktivno vključujemo uporabnike. Ceremoniali v 
zvezi s prehranjevanjem so izredno pomembni, saj pri uporabnikih spodbudijo vrsto občutkov 
in čutov, ki jim pomagajo ustvarjati udobno, domače, varno in prijetno okolje. Posebej se le-
to izraža ob praznovanjih. Zato smo veliko pozornosti namenjali pripravi peciva in drugih dobrot 
ob praznikih, rojstnih dnevih in drugih praznovanjih ali srečanjih v enoti. 
V pomladnih in poletnih mesecih smo nabirali zelišča za čaj, jih sušili, si nato pripravljali domač 
čaj. Aronija je to sezono bogato obrodila, iz nje smo pripravili džem in jo tudi na druge načine 
uporabljali pri prehrani. Prav tako smo poleti kuhali domačo marmelado in v sodelovanju s 
kuharico iz enote Bršljin pripravili nekaj kisle repe za ozimnico.  
 
Socialna oskrba uporabnikov v bivalni enoti je v okviru varstva zajemala nudenje pomoči 
pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, hoji, 
komunikaciji in orientaciji).  
V storitvi vodenja smo spodbujali uporabnike k samostojnosti pri opravilih, ki jih, s 
prilagoditvami in v svojstvenem časovnem okviru, še zmorejo, predvsem pa v skrbi za osebno 
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higieno in urejenost, pridobivanju veščin gospodinjstva, urejanju sob in skupnih prostorov, 
skrbi za osebno in skupno perilo, načrtovanju aktivnega preživljanja prostega časa in rokovanju 
z denarjem. 
Izvajali smo individualne pogovore z uporabniki, glede na njihove potrebe in želje, jim nudili 
oporo in razbremenilne pogovore. Z vsemi uporabniki smo opravili evalvacijo individualnega 
programa institucionalnega varstva in povabili svojce k predstavitvi.  
Zaposlene so ob rednem delu opravljale vlogo ključne osebe uporabnikom, ki nimajo svojcev 
ali se le-ti, iz najrazličnejših razlogov, ne morejo aktivno vključevati v življenje in delo svojca. 
Ključna oseba je uporabniku v oporo, pomaga mu pri nakupu oblačil, obutve, priboljškov, 
urejanju sobe, prisluhne osebnim stiskam, težavam, skupaj načrtujeta rojstne dni in druge 
pomembne dogodke v njegovem življenju.  
Na rednih tedenskih sestankih imajo uporabniki možnost aktivnega sodelovanja pri načrtovanju 
življenja in dela v enoti. Na ta način oblikujemo tedenske in mesečne aktivnosti, načrtujemo 
večje dogodke- praznike, rojstne dneve, obiske, izlete in druge kreativne, kuharske, plesne 
dejavnosti. Na sestankih z uporabniki spregovorimo o aktualnih dogodkih, ki se jim pripetijo, 
o dogodkih, ki se dogajajo v družbi in prebiramo gradiva, napisana v lahkem branju. Z 
uporabniki podelimo tudi načrte in vse spremembe, ki se dogajajo v enoti- vzdrževalna dela, 
generalno čiščenje in jim pojasnimo dogodke, ki se dogajajo tako v enoti kot zunaj nje in jih 
zanimajo ali tudi vznemirijo.  Aktivno jih vključujemo v vsakdanje aktivnosti v enoto, pripravo 
hrane, čiščenje osebnih in skupnih prostorov, v skrbi za osebno in skupno perilo in na skupnih 
sestankih poudarjamo pomembnost aktivacije vsakega posameznika po njegovih zmožnostih.  
Stalna delovna naloga je bila krepitev socialnih veščin 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) in skupinsko. V aprilu smo izvedli skupni sestanek s svojci 
uporabnikov, ki so vključeni v enoto Trebnje. Na tem srečanju smo svojce seznanili s poročilom 
o delu zavoda v preteklem letu in planom dela za prihodnje leto. V decembru smo svojce 
povabili na novoletno srečanje v  enoto.  Svojce smo seznanjali z življenjem in delom v enoti 
in v sodelovanju z njimi sproti reševali nastale težave in stiske. Uporabnikom smo nudili oporo 
in spremljanje  pri vzpostavljanju in vzdrževanju stikov z njimi pomembnimi osebami in kraji 
(telefonski pogovori s sorodniki, obiski sorodnikov, sosedov, prijateljev, obiski domačega kraja, 
rojstne hiše, pokopališča, itd.). 
 
Tekom leta smo izvajali številne prosto časovne aktivnosti: 
 

- Gibalne/športne aktivnost 
o Sprehod po bližnji okolici ali kombinacija izleta s kombijem in sprehoda, ki smo 

ga občasno poleti zaključili s kepico sladoleda ali individualnimi nakupi,  
o vožnja sobnega kolesa, 
o gibalne aktivnosti v enoti- igre z žogo, vaje na blazini, 
o bowling, jahanje, kopanje v Šmarjeških Toplicah (vključevanje v programe 

društva Sožitje Trebnje), 
o krajši popoldanski izleti (Trebelno, Mokronog, Straža, Novo mesto, Žužemberk, 

ki smo jih kombinirali z drugimi aktivnostmi- peljali smo star papir, obiskali 
prijatelje v Šmihelu, obiskali sorodnike in prijatelje v domačem kraju itd.).  

o V oktobru smo obiskali Jurčičevo domačijo na Muljavi, si ogledali izvir reke Krka 
v vasi Krka in prijeten dan zaključili z večerjo v gostilni Šeligo v Trebnjem.  
 

- Družabne aktivnosti 
o Obiski med enotami zavoda- večkrat letno smo se dogovorili za obisk dveh 

uporabnikov iz bivalne enote Novo mesto, ki sta popestrila popoldan z igranjem 
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na harmoniko in petjem. Na ta način smo, glede na želje uporabnikov iz enote, 
praznovali tudi rojstne dni.  

o Praznovanje rojstnih dni uporabnikov, glede na njihove želje. Nekateri so želeli 
rojstni dan z zabavo in pogostitvijo, drugi bolj umirjeno praznovanje in več 
individualne pozornosti. 

o Praznovanje praznikov – praznikov se uporabniki veselijo in jih težko 
pričakujejo. O vsakem posameznem prazniku smo se prej pogovarjali, jih 
načrtovali, okraševali prostore, spekli pecivo in pripravljali značilno/ 
tradicionalno hrano. Na željo uporabnikov smo povabili goste ali pripravili 
delavnice (postavljanje jaslic, izdelovanje adventnih dekoracij). 

 
- Kulturne in druge prireditve ter sodelovanje z društvi 

o V januarju ogled animiranega filma Grinch. 
o V marcu udeležba na koncertu Pisan kot metulj (ob obeležju dneva Downovega 

sindroma) v Krškem. 
o V septembru koncerta Adija Smolarja. 
o V oktobru smo sodelovali pri programu 40. letnice društva Sožitje Trebnje 
o Tekom leta so se uporabniki vključevali v aktivnosti in programe društev: 

  Sožitje Trebnje (v številne aktivnosti se vključuje glede na interes od 5 
od 11 članov), v juniju so se trije uporabniki udeležili izleta v Kranj in 
Radovljico. 

 Sožitje Novo mesto (dva uporabnika sta se udeležila izleta v Litijo in 
Vače).  

 Skupina Baragovih lučk, ki deluje v okviru mednarodnega gibanja Vera 
in luč. Štirje uporabniki so se udeleževali rednih mesečnih srečanj,  
zaključnega piknika in srečanji med skupinami po Sloveniji. V oktobru 
smo, tako kot pretekla leta, gostili srečanje v enoti. 

 Društva Mali princ (prostovoljci društva so uporabnike so spremljali na 
koncert ansambla Frančič v Šentjernej, dva uporabnika sta se udeležila  
pohodov na Janče, Čemšeniško planino in Logarsko dolino.  

Društvene dejavnosti s svojimi vsebinami ponujano uporabnikom višjo kvaliteto 
življenja- finančno podprejo in tudi izvajajo nekatere aktivnosti, za prevoz, 
spremljanje in vodenje pa v veliki meri poskrbimo zaposleni v enoti oz. 
prostovoljci s strani društev.  
 

- Letovanja 
 V juniju so se trije uporabniki udeležili letovanja v Selcah, štirje pa 

letovanja na Turistični kmetiji pri Slovenj Gradcu. 
 Dva uporabnika sta se udeležila programa VŽU preko Društva Sožitje 

Trebnje.  
- drugo 

o Tedensko smo zbirali star papir in ga mesečno vozili na Dinos v Novo mesto. Iz 
izkupička si poleti skupina privošči sladoled, kavico, kupimo kreme in zdravila 
(ki se jih ne dobi na recept) za skupno uporabo. 

o Uporabniki imajo možnost koriščenja frizerskih storitev in masaže v enoti. 

V enoto je prihajala v enoto prostovoljka. Z uporabniki se druži, vključuje v aktivnosti in jih 
tudi samostojno izvaja. Uporabniki so jo zelo lepo sprejeli in jo z veseljem pričakujejo.  
 
V enoti, po mesečnem razporedu, dela 7 zaposlenih, dvakrat tedensko (ob ponedeljkih in 
četrtkih) sta prisotni strokovna delavka in medicinska sestra. Z mesecem decembrom se je 
spremenil urnik prisotnosti medicinske sestre, ki je od decembra prisotna v enoti od ponedeljka 
do petka 4 ure dnevno.  
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Za zaposlene smo v preteklem letu nadaljevali z mesečnimi supervizijskimi sestanki z dr. 
Zdenko Zalokar Divjak. V novembru smo organizirali strokovno ekskurzijo. Obiskale smo 
bivalno enoto Želve v Višnji Gori in VDC Tončke Hočevar v Ljubljani.   
 
Celoten kolektiv se je dnevno trudil svoje delo opraviti kvalitetno in strokovno z veliko mero 
srčnosti in empatije. Na rednih mesečnih delovnih sestankih smo si zadali skupne cilje in 
metode dela in jih nato tudi izvajali. Dnevno smo sodelovali z zaposlenimi iz enote dnevnega 
varstva.  
Uporabniki imajo izbrano osebno zdravnico dr. Elizabeto Žlajpah v Zdravstvenem domu 
Trebnje. Sodelovali smo z zunanjo sodelavko dr. Zdenko Zalokar Divjak in psihiatrom dr. 
Petrom Kapšem, ki prihajata po potrebi oz. po dogovoru v enoto 
 
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju, je socialno varstvena storitev in organizirana oblika varstva odraslih oseb z 
motnjo v duševnem in telesnem razvoju, katera je namenjena ohranjanju pridobljenih znanj 
in delovnih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju individualnosti, 
usposabljanju za čim bolj samostojno življenje ter vključevanju v skupnost in okolje. 
 
 
 

III. VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI 
POGOJI 

 
Formalni okvir za izvajanje storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji 
za odrasle v VDC določata Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev.  
 
VODENJE  zajema: pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, oblikovanje, 
izvajanje in spremljanje individualnih programov, vzdrževanje stikov in sodelovanje s 
posameznikom oziroma njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in 
ustanovami ter organiziranje prostočasnih aktivnosti. 
VARSTVO  zajema: pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri vstajanju, 
oblačenju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri 
komunikaciji in orientaciji, organiziranje prevozov, ki niso zdravstveno indicirani ter 
programe, ki so namenjeni vključevanju v okolje in so v korist vsem uporabnikom. 
ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI  je zaposlitev pri proizvodnih in drugih delih 
oziroma delovno okupacijo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim 
posameznika, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, uvajanje v delo, 
zagotavljanje pogojev za varno delo, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev 
in pripomočkov za izvajanje programov ter prodajo izdelkov. 
 
Upravičenci do storitve so odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki imajo 
prirojeno znižano raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, 
motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju 
med njihovo mentalno in kronološko starostjo ali osebe, pri katerih je takšno stanje 
posledica bolezni ali poškodbe. 
Podlaga za izvajanje storitve je oblikovanje individualnega dogovora o izvajanju 
storitve. Storitev se izvaja po metodah individualnega in skupinskega dela, pri čemer 
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se upoštevajo načela individualizacije, multidisciplinarnosti, celovitosti obravnave, 
aktivnosti, avtonomnosti in možnosti izbire.  
 

 
III.1  ENOTA I , Šmihel 
 
V storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji so se vključevali uporabniki, ki 
so vključeni v institucionalno varstvo ter uporabniki, kateri živijo v domačem okolju s starši ali 
sorodniki ali skrbniki. Glede na potrebe uporabnikov, je bil organiziran prevoz s kombiniranim 
vozilom ali osebnim avtomobilom. 
 
V omenjeno storitev in obstoječe tri skupine vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji je bilo na dan 31.12.2019 vključenih 37 uporabnikov, od tega 14 pripadnic ženskega 
spola ter 23 moškega spola. Pri tem je bilo 18 uporabnikov z zmerno motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju, 5 s težjo in 1 uporabnik s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. 
V varstveni skupini, sta bila na 31.12.2019 zaposlena 2 delavca (varuh), v skupini 
samorastnikov 3 delavci (2 varuha, 1 delovni inštruktor) ter v mizarski skupini 2 zaposlena 
(delovni inštruktor, varuh).  V vseh dotičnih skupinah strokovno delo izvaja strokovna 
delavka/skupinski habilitator, katera je hkrati tudi vodja enote I Novo mesto.  
 
V varstveni skupini, je bila storitev osredotočena na vodenje in varstvo, zaradi primanjkljajev 
uporabnikov v telesnem in duševnem razvoju ter na osebno in zdravstveno nego pri 
uporabnikih, ki so to storitev potrebovali.  Aktivnosti so bile usmerjene v ohranjanje 
pridobljenih sposobnosti.  
Uporabniki, ki so bili vključeni v varstveno skupino, zaradi celostnega razvojnega primanjkljaja 
ter komorbidnosti motenj, niso zaposljivi. Organizirane so bile oblike aktivnosti, katere 
omogočajo ohranjanje pridobljenega znanja in razvoj novih sposobnosti. Pri smo poskrbeli za 
zagotavljanje pogojev za varno izvajanje aktivnosti, spremljanje procesa ter spodbujanje k 
ativnosti, katere uporabnika veselijo ter so zanj tudi koristne. Uporabniki so bili usmerjeni v 
posamezne faze enostavnih oblik zaposlitvenih del pod posebnimi poji lastnega programa 
izdelkov; natikanje usnjenih izsekov, voščilnice, poslovna darila. 
Za uporabnike varstvene skupine so se organizirale raznolike okupacijske aktivnosti: 
večstopenjske sestavljanke, natikanje in vstavljanje likov, zlaganje kock, puzzle, 
prepoznavanje oblik in barv, števil, motorična kocka, natikanje žebljičkov, prebiranje revij, 
poslušanje glasbe, ples ter individualni pogovori z uporabniki. Okupacijske aktivnosti, so bile 
prilagojene vsakemu uporabniku posebej, glede na njihove kognitivne, motorične sposobnosti 
ter razvojne primanjkljaje. Uporabniki so se udeleževali izkustvenih delavnic, pod okriljem 
Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto, piknikov na zavodskem igrišču ter praznovanj 
rojstnih dni. Uporabniki so se udeležili izleta v Kočevski Rog, spomeniško zaščitenega območja 
Baze 20 ter obiskali destilarno in čokoladnico Berryshka. V skupini se je izvajala telovadba ob 
spremljavi klasične glasbe, katero so izvajali uporabniki pod mentorstvom zaposlenih in s 
posnemanjem. Prav tako so se uporabniki tedensko udeleževali sprehodov v spremstvu 
prostovoljk iz skupine »Šola zdravja« ter sprehodov v ožjo in širšo okolico VDC v spremstvu 
zaposlenih.  
 
V skupini Samorastnikov  je bila storitev osredotočena na ohranjanje pridobljenih 
sposobnosti uporabnikov, ki so zaradi kronološke starosti v upadu, zato so bile aktivnosti 
prilagojene sposobnostim starejših uporabnikov, glede na njihove kognitivne, motorične 
sposobnosti in razvojne primanjkljaje. Organizirane so bile raznolike oblike aktivnosti, katere 
omogočajo ohranjanje pridobljenega znanja in razvoj novih sposobnosti. Opravljala se je tudi 
osebna in zdravstvena nega pri uporabnikih, ki so to storitev potrebovali. 
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Storitev se je izvajala v VDC Novo mesto, enoti I v Šmihelu, v prostorih 1.nadstropja v zavodu. 
V skupini Samorastniki so bili vključeni uporabniki, kateri živijo v institucionalnem varstvu ter 
tisti, kateri so v domači oskrbi. Uporabniki, zaradi celostnega razvojnega primanjkljaja ter 
komorbidnosti motenj, niso bili zaposljivi. Organizirane so bile oblike aktivnosti, katere 
omogočajo ohranjanje pridobljenega znanja in razvoj novih sposobnosti. Uporabniki so izvajali 
kooperativna dela za Senčila Medle, sestavljali so eritir. Za uporabnike skupine Samorastniki 
so se organizirale raznolike okupacijske aktivnosti: opravljanje hišnih del (pomivanje posode, 
likanje in obešanje perila, brisanje miz, pospravljanje), branje časopisa, revij in knjig, lahko 
branje (Časopis 20 minut), barvanje pobarvank, risanje in računanje, križanke in uganke, 
zlaganje kock in družabne igre, poslušanje glasbe in spremljanje informativnih oddaj, druženje 
z uporabniki iz drugih oddelkov zavoda ter skupinski in individualni pogovori. Uporabniki so se 
udeleževali izkustvenih delavnic, pod okriljem Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto, 
mesečnih sestankov samozagovorništva, piknikov na zavodskem igrišču, praznovanja rojstnih 
dni, izletov s kombiniranim vozilom (gledališče, pokopališče, obisk domačih), družabništva z 
zunanjimi izvajalci (OŠ, vrtec, RIC) ter mesečnih druženj s knjižničarko iz knjižnice Mirana Jarca 
Novo mesto. V skupini se je izvajala telovadba ob spremljavi klasične glasbe, katero so izvajali 
uporabniki pod mentorstvom zaposlenih in s posnemanjem. Prav tako se je ena uporabnica 
tedensko udeleževala sprehodov v spremstvu prostovoljk ter sprehodov v ožjo in širšo okolico 
VDC v spremstvu zaposlenih. Uporabniki so veliko časa preživeli tudi na zavodskem igrišču, pri 
čemer so posebej uporabniki na invalidskih vozičkih, veliko časa preživeli na prilagojeni 
gugalnici. Udeležili so se izleta v Goriška Brda. Okupacijske aktivnosti so bile prilagojene 
vsakemu uporabniku posebej, glede na njihove kognitivne, motorične sposobnosti ter razvojne 
primanjkljaje. 
 
V mizarski skupini je bila storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, poleg 
vodenja in varstva, osredotočena na zaposlitev pod posebnimi pogoji. Uporabniki so opravljali 
kooperativna dela za Senčila Medle (eritir), Total d.o.o. (pakiranje rokavic) ter se vključevali v 
»Zeleni program« na Kmetisjki šoli Grm. Vključeni so bili lasten program prilagojene zaposlitve 
in izdelave izdelkov iz lesa. Uporabniki so se vključevali v opravljanje hišnih del: pomivanje 
stopnic, brisanje miz, skrb za okolico, čiščenje avtomobilov, delo na recepciji ter zlaganje in 
sortiranje perila.  
V mizarsko skupino so bili vključeni uporabniki, kateri živijo v institucionalnem varstvu ter tisti, 
kateri so v domači oskrbi in se dnevno vključujejo v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji. Za uporabnike mizarske skupine so se organizirale raznolike okupacijske 
aktivnosti: tedensko keglanje v klubu Portoval Novo mesto ter udeležba na letnem turnirju, 
jahanje v Konjeniškem šolskem centru Češča vas, pohodi v sodelovanju s Planinskim društvom 
Krka, pikniki ter družabništvo na zavodskem igrišču, izkustvene delavnice, pod okriljem 
Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto, mesečni sestanki samozagovorništva, skupinski 
in individualni pogovori, izleti s kombiniranim vozilom (gledališče, ogled znamenitosti), 
družabništva z zunanjimi izvajalci (SŠ, OŠ, RIC) ter prodaja izdelkov lastnega programa (Krka 
d.d., interna trgovina v VDC, spletna prodaja). Udeležili so se tudi izleta v Goriška Brda. 
Okupacijske aktivnosti, so bile prilagojene vsakemu uporabniku posebej, glede na njihove 
kognitivne, motorične sposobnosti ter razvojne primanjkljaje. 
Ustvarjen zaslužek od prodaje izdelkov in storitev, je v skladu s Pravilnikom o kriterijih in načinu 
nagrajevanja uporabnikov, kateri so bili vključeni v Varstveno delovni center Novo mesto, bil 
porabljen za izplačilo nagrad ter za skupne potrebe uporabnikov. 
 
V mesecu novembru 2019 smo uporabnico premestili v skupino Samorastniki, saj je imela v 
varstveni skupini malo možnosti za gibanje, zaradi prostorske omejitve. V novi skupini je nato 
imela uporabnica veliko več možnosti za raziskovanje in gibanje, kar se je odrazilo tudi na 
njenem razpoloženju. Bila je manj napadalna do uporabnikov, manj begava in opazili smo 
manjšo prisotnost nemira.  
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Uporabniki so tekom leta udejstvovali v skupini za samozagovorništvo, pri čemer smo se 
pogovarjali o možnostih, katere ponuja samozagovorništvo, kaj le to predstavlja uporabnikom, 
o aktivni vlogi vsakega uporabnika, o aktivnostih skupine ter ciljih. Prav tako smo debatirali o 
aktualnih mesečnih dogodkih ter novostih. Uporabniki so imeli priložnost izraziti lastne potrebe 
ter ob tem iskati ustrezne rešitve.  

Skozi celotno leto 2019 smo sodelovali s Planinskim društvom Krka ter skupaj z uporabniki in 
s člani društva odhajali na pohode po bližnji in širši okolici.  
V mesecu aprilu so se uporabniki udeležili pohoda po soteski Divjega potoka, kateri izvira nad 
Srednjo vasjo pri Črmošnjicah. V mesecu avgustu so se uporabniki udeležili pohoda na 
Zelenico, ob pomoči PD Krka. V mesecu septembru so se uporabniki mizarske delavnice pod 
strokovnim vodstvom udeležili pohoda, ob tednu mobilnosti, v sodelovanju s Planinskim 
društvom Krka. Iz Šmihela so ob Krki šli do Loke, kjer so prečkali reko Krko. Pot jih je popeljala 
do Srebrnič, Boričevega in skozi Mrzlo dolino nazaj v Novo mesto.  
V mesecu oktobru so se uporabniki mizarske delavnice udeležili pohoda, v okviru Planinskega 
društva Krka Novo mesto in sodelovanja v projektu Simbioza giba – gibanje je življenje in 
življenje je gibanje. Uporabnike je pot vodila iz Križ proti Potovska gora in Hribi, Velikega 
Slatnika ter nazaj v Križe. Po lepih in zanimivih poteh jih je vodila Sabina Lukšič ter Anton 
Progar. Pohoda so se udeležili 4 uporabniki.  
Uporabniki mizarske skupine so se udeležili tudi pohodov, katere je organiziralo društvo Mali 
Princ. In sicer pohoda na Janče ter v Logarsko Dolino. Naši uporabniki so se tekom leta 
udeleževali tudi seminarjev Zveze Sožitje. 
Na vseh pohodih so za varnost ter usmerjanje skrbeli člani PD ter poskrbeli za prijetno vzdušje, 
vključevanje naših uporabnikov, krepitev fizičnih sposobnosti in prostorske orientacije ter 
medsebojno povezovanje. 
 
Prav tako smo skozi celotno leto sodelovali z Razvojno-izobraževalnim centrom Novo mesto, 
kateri so v naših prostorih izvajali raznolike delavnice. In sicer so bili naši uporabniki deležni 
izkustvenih delavnic na temo  spoznavanje eksotičnega sadja in priprave smotijev, poslikava 
steklenih kozarcev, arome in zelišča, iglavci, književnost, kuharska delavnica. Uporabniki 
mizarske delavnice so se vključili v projekt Celostne prehrane v praksi, kateri se je izvajal v 
prostorih RIC Novo mesto. Prav tako so se udeležili praznično obarvanega srečanja partnerjev, 
izvajalcev, prostovoljcev ter udeležencev VGC Skupaj v prostorih Razvojno izobraževalnega 
centra Novo mesto. Le tega sta se udeležili dve strokovni delavki, 5 uporabnikov ter direktorica 
zavoda. Predstavili so program in aktivnosti našega zavoda, pripravili nekatere izdelke lastnega 
programa za ogled na stojnici, predstavili sodelovanje z RIC Novo mesto ter konkretno 
delavnico z ga. Ireno Zupančič. Uporabnici sta prikazali postopek šivanja mošnjičkov s sivko 
ter postopek priprave zeliščnega čaja. Uporabnika sta našo predstavitev popestrila še z 
glasbeno spremljavo.   

Med letom smo sodelovali tudi s Srednjo zdravstveno šolo Novo mesto, kajti dijaki so pod 
mentorstvom profesorice izvedli delavnico Higiena rok in kašlja. Uporabniki so bili z izvedeno 
delavnico zadovoljni in izrazili so pričakovanje po ponovnem srečanju.  

Skozi celotno leto smo sodelovali tudi z drugimi institucijami ter uresničevali načela inkluzije. 
Uporabniki mizarske skupine so v okviru dogodka »V jati z drugačnimi«, odšli v Šolski center 
Novo mesto, na Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo. Mentorici in dijaki so pripravili različne 
aktivnosti. Izdelali so koš za odpadke, družabno igro Človek ne jezi se ter se spoznavali in 
družili z dijaki. Ti so našim uporabnikom tudi razkazali svojo šolo on ob koncu druženja so še 
vsi skupaj obedovali v šolski jedilnici. V popoldanskem času so se uporabniki, v spremstvu 
delovnega inštruktorja udeležili predavanja in družabnega dogodka z drugimi uporabniki in 
sodelujočimi v gostišču Loka. Uporabniki so bili nad dogodkom in aktivnostmi navdušeni. 
Povedali so, da so preživeli čudovit dan.  
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Uporabniki skupine Samorastniki so v okviru dogodka »V jati z drugačnimi« gostili učence OŠ 
Drska. Učencem 4. b OŠ Drska smo predstavili naš zavod ter zavodske storitve in jih popeljali 
po mizarski delavnici. Ogledali so si tudi izdelke našega lastnega programa. Dan so z uporabniki 
preživeli zunaj na terasi, pri čemer smo se skupaj pogovarjali o ekologiji, ekološki 
ozaveščenosti in skrbi za naš planet. Izvedli smo Eko kviz ter družabno igro Človek ne jezi se. 
Uporabniki in učenci so bili zbrani, aktivno so sodelovali in podajali odgovore. Pri tem so 
utrjevali in ohranjali obstoječe znanje ter pridobivali nove informacije. V ospredju je pa bilo 
vsekakor medsebojno povezovanje in druženje ter klepet ob prigrizkih in piškotih. Tudi učenci 
OŠ Drska so pripravili za naše uporabnike kulturni program, sestavljen iz recitacij in pesmic. 
Uporabnica je zapela pesem, medtem ko je drug uporabnik igral na harmoniko. Vsi skupaj so 
preživeli čudovito dopoldne, kajti uživali so tako naši uporabniki, kot tudi učenci OŠ Drska.  

Tekom leta 2019 je potekala supervizija za zaposlene ter teamske obravnave za uporabnike, 
pri katerih se pojavljajo odstopanja od pričakovanega vedenja, ravnanja, kršenje zavodskih 
pravil, spremembe v psihofizičnem stanju. Prav tako smo izvedli evalvacije individualnih 
načrtov vključenih uporabnikov v varstveni skupini in mizarski skupini, medtem ko bodo 
evalvacije IN za uporabnike skupine samorastniki opravljene v mesecu januarju 2020. 
Odzivnost in sodelovanje med individualnim pogovorom je bilo zadovoljivo, pogojeno s 
komorbidnostjo njihovih primanjkljajev v telesnem in duševnem razvoju.  
 
Na področju sodelovanja s starši in skrbniki smo na začetku ter koncu koledarskega leta 
organizirali srečanje, katerega smo se udeležili vsi zaposleni treh skupin in strokovna delavka. 
Na srečanju je bilo staršem predstavljeno delovanje skupine, posebnosti ter načrti za 
prihodnost. Strokovna delavka in zaposleni, tekom celotnega leta, za voljo dobrobiti 
uporabnikov, sodelujejo in komunicirajo starši/skrbniki, si izmenjavajo pomembne informacije, 
se dogovarjajo za individualna srečanja ter predstavitve evalvacij individualnih načrtov. 
Starši/skrbniki so s strokovnim delom zaposlenih zadovoljni.  
 
 
 

III.2.   ENOTA II , Bršljin 
 

 1 . število vključenih uporabnikov 
 

V storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji v enoti II, na Foersterjevi ulici 
10 v Bršljinu, je bilo ob začetku leta 2018  vključenih 67 uporabnikov. Med letom smo imeli 
dve novi vključitvi, tako je bilo ob koncu leta 2019 v našo enoto vključenih 69 uporabnikov.  
 

 2. dnevni urnik storitev 
 
Storitev varstva, vodenja in zaposlitve je potekal 8 ur dnevno, 5 dni v tednu in je bil organiziran 
skozi vse leto, razen v času prvomajskega, poletnega in jesenskega in zimskega kolektivnega 
dopusta. V tem času smo za vse nujne potrebe v naši enoti organizirali dežurno varstvo. 
Program se je izvajal  na način in v obsegu kot ga predvidevajo normativi in standardi za 
izvajanje socialno varstvenih storitev. 
 
 
                       STORITEV IZVAJALCI 
 
6.30 - 7.00         vstajanje, pomoč pri 2 delavca  
                         jutranji negi, oblačenje,   
                         urejanje postelj 
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7.15 – 7.25        Pomoč pri zajtrku v enoti 
                        Šmihel                                                         2 delavca 
 
7.00 – 8:15          Spremstvo in                                           2 delavca 
                           vožnja s  kombijem      
                           Iz Cesarjeve ulice in   
                            Šmihela v Bršljin 
                            (3 vožnje) 
 
8:15                      prihod vseh uporabnikov                            varuhi 
                             v delavnice       strok. delavci, 
                                                                delov. inštruktorji  
 
 
09:45 do 10:15 odmor 1. Skupina (topla in hladna     kuharica 
     malica, kava)     dežurni delavec 
 
10:15 do 10:45 odmor 2. Skupina (topla in hladna    kuharica 
     malica, kava)    dežurni delavec 
 
   
                                                                                            varuhi 
10.45 – 13.00 nadaljevanje z delom v      strok. delavci, 
                             delavnicah     delov. inštruktorji 
 
13.00 -13.30 kosilo za uporabnike  
                          institucionalnega varstva,   kuharica 
                           in ureditev jedilnice  dežurni delavec 
                           (dežurni uporabnik) 
 
13.15 – 13.30      rekreativni odmor 
                          za vse uporabnike                               dežurni delavec 
 
13.00 – 14:00    zaključek dela in priprava na odhod          
     
13:00 – odhod  1. Skupine vozačev v Stransko vas in Šmihel 
 
13:50  – odhod  2. Skupine vozačev v Šmihel  
 
14:15 –  odhod 3. Skupine vozačev v Šmihel in v Stanovanjsko skupino 
 
14:00 – 14:30 varstvo prispelih uporabnikov institucionalnega varstva v Šmihelu 
 
 
 
3.  program zaposlitve pod posebnimi pogoji 
 
Zaposlitev pod posebnimi pogoji je potekala v 7. delavnicah. Ob koncu leta je bilo število 
vključenih uporabnikov v posamezne delavnice naslednje: 

 v tiskarski delavnici – 10 uporabnikov 
 v delavnici za kooperacijo »Pikapolonice« - 12 uporabnikov 
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 v delavnici Svila – 11 uporabnikov  
 v šiviljski delavnici – 12 uporabnikov 
 v delavnici za kooperacijo »Lučke« - 11 uporabnikov 
 v klubski skupini – 6 uporabnikov 
 v varstveni skupini – 7 uporabnikov 

 
3.1. kooperantsko delo 
Kooperantska dela smo izvajali za naslednja podjetja: 

 Adria – Mobil, Novo mesto 
 Roletarstvo Medle, Novo mesto  
 A.B.K. Prevozi d.o.o., Otočec 

 Plast – kart Toni s.p., Škofljica 
 Robikum d.o.o, Škofljica 
 Total d.o.o. 
 Kovinoplast Laharnar 

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

 Šivane tekstilne izdelke 
 Voščilnice 
 Svilene slike 
 Okrašene sveče 
 Naravna mila 

 Embalažo 
 Tisk na voščilnice 

Količine izdelkov smo prilagajali povpraševanju na trgu. 
Vse izdelke smo  opremili s primerno embalažo in potrebnimi deklaracijami. 
V letu 2019 nam je ponovno uspelo skleniti sodelovanje s Tovarno zdravil Krka iz Novega 
mesta. Zanje smo izdelali 9.145 kosov poslovnega darila – predpasnik, ki smo jih tudi zložili v 
embalažo skupaj z dodatnim darilom Krke - knjigo. 
 
3.3.  prodaja izdelkov 
Tovarna zdravil Krka  nam je ponovno omogočila tudi prodajo naših izdelkov v njihovih 
prostorih - prvič v času pred velikonočnimi prazniki, drugič pa v 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 naših prodajnih mestih v enoti I in II.  
Kar nekaj naročil izdelkov je prišlo tudi preko našega internetnega obrazca za naročanje, prav 
tako pa so nam večje količine voščilnic in tekstilnih izdelkov naročali naši stalni kupci. 
Posebno obliko sodelovanja imamo tudi z VDC Zagorje, saj le-ta pri nas redno kupuje krstne 
sveče. 
Naše krstne in jubilejne sveče so poleg individualnih kupcev naročale tudi župnije v Novem 
mestu in okolici. Za gostinski lokal z Gorenjske smo ponovno izdelali tudi večjo količino 
dekorativnih kokoši. 
 
Konsignacijska prodaja  je potekala  v naslednjih trgovinah: 

 Škofijska knjigarna Novo mesto 
 Mestna hiša Brežice 
 Slomškova knjigarna Celje 
 Mladinska knjiga  
 IRIS d.o.o, invalidsko podjetje Novo mesto 
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3.4 dodatna dela 
 Delo na kmetijski šoli – 1x tedensko 

 Zbiranje starega papirja – 1x tedensko 
 Hišna dela (likanje, dežurstvo, obešanje in zlaganje perila, čiščenje, pranje 

avtomobilov) – vsakodnevno, po potrebi. 
 
 
4. PROGRAMI S PODROČJA KULTURE, ŠPORTA IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
 
4.1 redne dodatne dejavnosti 
Redni program dodatnih dejavnosti se je izvajal tedensko ali mesečno, po zastavljenem urniku: 
 

AKTIVNOSTI 
 

IZVAJALEC Čas izvajanja 

Plesne vaje 
 

Plesna šola Tančula 
 

Vsak drugi torek ob 11:00 
 

Namizni tenis Aleksander Postolov in 
Mohar Boštjan, trener Dušan 
Pezelj   

Ponedeljek 11:00 – 12:00 

Nogomet   Aleksander Postolov  petek ob 9:00 

Sodelovanje s knjižnico 
 

Knjižničarke oddelka za 
mladino NM/ Marica Kacin 

Vsakih 14 dni po 
predhodnem dogovoru 

Obiskovanje gledaliških 
predstav 

KC Janeza Trdine - Marica 
Kacin, Boštjan Mohar 
 

Po abonmajskem programu 

Kegljanje Izmenoma Andreja Lešnjak 
in Aleksander Postolov  

četrtek ob 11:30 

Pohodniška skupina Melita Jarc s pomočjo PD 
Krka 
 

1 x mesečno 

Pekovske delavnice Ivanka Kuhelj Torek od 8:00 – 10:00 

Vodena skrb za samega sebe Marica Kacin  Po potrebi 

Vodena telovadba Mojca Ribič Torek in petek 8:30 – 9:00 

Nastop harmonikaškega dua 
v Domu starejših občanov 

Andreja Klobučar Enkrat mesečno po dogovoru 

Klub Andreja Klobučar ponedeljek dopoldne 

Celinsko letovanje Melita Jarc 3.6.- 7.6.  

Letovanje na morju Andreja Klobučar 24.6. – 28.6. Selce, Hrvaška 

Folklorna skupina Monika Juršič (Prostovoljka) Februar-Marec, vsako sredo 
ob 11:00 

 
 
4.2 občasne dejavnosti 

- sodelovanje z VVO-ji in šolami 
- obiski muzejev in galerij 
- sprehodi v mesto in naravo 
- bralne aktivnosti in vaje pisanja 
- praznovanja  praznikov, posebnih dosežkov in rojstnih dni 
- plavanje 
- športni dnevi 
- vaja evakuacije pred požarom 
- izleti posameznih skupin 
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4.3. mesečni plan dodatnih dejavnosti 
Mesec Naziv aktivnosti 

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

 30.1. slovenski zajtrk 

Februar  1.2. Planinski pohod 
 5.2. Tekmovanje v krpljanju v Črni na Koroškem 
 7.2. udeležba na prireditvi Pokaži kaj znaš v OŠPP 
 12.2. Ogled filmske predstave Gajin svet 
 14.2. Alpsko smučanje SOS 
 27.2. nastop glasbenega dua v DSO 

 27.2. Razširjeni tim 

Marec  5.3. pustna zabava za uporabnike 
 21.3. ogled skokov v Planici 
 22.3. srečanje s  starši (roditeljski sestanek) 
 25.3. Občni zbor Društva Mali princ 
 27.3. Izlet delavnic v Postonjsko jamo 
 28.3. nastop glasbenega dua v DSO 

April  9.4. – 11.4. - Srečanje Inclusia v Avstriji 
 12.4. - Dan prostovoljstva Krka (ogled kino predstave »Kako izuriti 

svojega zmaja«) 
 15.4. – 19.4. velikonočna prodaja v Krki 
 18.4. udeležba na igrah MATP v Krškem 

 24.4. Velikonočni zajtrk 
 26.4. Delovni sestanek z direktorico 
 29.4. – 3.5. – kolektivni dopust 

Maj  7.5. – udeležba na dnevu odprtih vrat v Vojašnici Novo mesto 
 10.5. – tekma nogometne lige 
 13.5. – ogled gledališkega festivala Tantadruj 
 15.5. – udeležba na regijskih igrah SOS na Vrhniki 
 21.5. – obisk Knjižničark 
 22.5. – planinski pohod 

 24.5. – nastop glasbenega dua v DSO 
 29.5. – tradicionalna nogometna tekma z OŠ Bršljin 
 31.5. – strokovna ekskurzija v Dornavo 

Junij  3.6. – 7.6. – celinsko letovanje 
 14.6. - Planinski pohod 
 24.6. – 28.6. Letovanje v Selcah 

Julij  24.7. – udeležba na delavnicah RIC-a 
 26.7. - Zaključni piknik ob poletni prekinitvi dela 
 29.7. – 16.8. – kolektivni dopust 

Avgust  Kolektivni dopust od 29.7. – 16.8. (v tem času v sklopu dežurnega 
varstva izvajamo izlete, aktivnosti ob vodi, družabne igre, ogled 
slovenskih filmov) 

 28.8. - Planinski pohod na Zelenico in Ljubelj 
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September  18.9. – nogometni turnir SOS v Prevaljah 
 20.9. - Planinski pohod po Novem mestu ob tednu mobilnosti 
 27.9. – Izlet varstvene skupine v Kočevje 

Oktober  1.10. – sestanek s predstavniki šol o izvedbi projekta V jati z 
drugačnimi 

 17.10. – Izvedba projekta V jati z drugačnimi 
 18.10. so nas obiskali delavci in uporabniki ustanove MOSAIC iz 

Avstrije 
 25.10. – finale nogometne lige na Brdu pri Kranju 

November  14.11. – turnir v kegljanju 
 19.11. – praznovanje in zabava ob zaključku dela za Krko 
 22.11. – nastop glasbenega dua v DSO 
 27.11.- občni zbor društva Mali princ 
 28.-30.11. – udeležba na igrah MATP v Celju 

December  2.12. – 6.12. Prodaja izdelkov v Krki 
 6.12. Miklavževa obdaritev 

 13.12. Srečanje s starši  
 16.12. Nastop glasbenega dua v DSO 
 17.12. Božično – novoletna zabava za uporabnike 
 nastop glasbenega dua v DSO 
 27.12. – 3.1. – kolektivni dopust 

 

 udeležba na športnih tekmovanjih 

V  letu 2019 smo sodelovali na tekmovanjih Specialne Olimpiade Slovenije v podobnem obsegu 
kot pretekla leta. Ker smo bili pri tem odvisni od donatorskih sredstev, smo aktivnosti prilagajali 
razpoložljivim sredstvom. 
 
 
5. STROKOVNA OBRAVNAVA UPORABNIKOV 
 
V letu 2019 smo skupaj z uporabniki ponovno izdelali evalvacije individualnih programov in jih 
predstavili tudi njihovim zakonitim zastopnikom. Poskušali smo čimbolj celostno obravnavati in 
spremljati naše uporabnike. Posebno pozornost smo  namenjali  reševanju njihovih 
vsakodnevnih stisk in  težav v medsebojnih odnosih. Sprotno problematiko smo obravnavali 
bodisi na timskih sestankih z go. Zdenko Zalokar – Divjak, bodisi na naših strokovnih kolegijih 
in na internih strokovnih timih. Delavci smo se na jutranjih predajah službe redno posvečali 
sprotni problematiki uporabnikov, se dogovarjali  o strategijah reševanja  problemov in se 
seznanjali z evalvacijami individualnih programov.  
 
 
 

III.3. ENOTA TREBNJE 
 
Od januarja 2019 je obiskovalo enoto Trebnje 32 uporabnikov. Razdeljeni smo v dve skupini: 
ena skupina je na Glavarjevi, kamor hodi na delo 11 uporabnikov, ena pa na Starem trgu, kjer 
je vključenih 16 uporabnikov. Po potrebi oz. željah uporabnikov jih zamenjamo iz Glavarjeve 
na Stari trg, kar se je pokazalo za dobro, da niso vsi uporabniki, ki živijo v BE ves čas skupaj. 
V VDC prihajajo z organiziranim prevozom, dva prihajata peš, enega je vozil v eno smer starš, 
enega pokrivamo z vožnjo sami (kombi). 
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V enoti Trebnje imamo tudi tako imenovan klub Trebelno, ki poteka 1x tedensko. Vključenih 
je 5 uporabnikov. Bilo jih je 7, vendar se je s 3. 1. 2019 eden vključil v dnevno varstvo Bršljin, 
eden pa novembra v institucionalno varstvo v Šmihel na negovalni oddelek.  
V delavnice prihajajo z organiziranim prevozom. Od decembra 2019 je prevoz organiziran brez 
spremstva v kombiju. Svojci uporabnikov so bili obveščeni in hkrati pozvani, da sami zagotovijo 
pomoč pri vstopu in izstopu iz kombija. Ob neugodnih vremenskih razmerah (sneg) klub 
odpovemo.  
 
Dnevno varstvo poteka 8 ur dnevno, 5 dni v tednu in je organizirano skozi celo leto. 
Varstvo, vodenje in zaposlitev smo organizirali tako, da smo uporabnikom omogočili ohranjanje 
pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, da so pridobivali nove socialne in 
delovne navade, uresničevali lastne ideje in ustvarjalnosti. Potrebno jih je vzpodbujati s takimi 
aktivnostmi, ki so jim v zadovoljstvo. Nekateri so nagnjeni k nedejavnosti, zato smo poskušali 
izbrati take, ki so jim vzbudile pozornost. 
 
V VDC-ju se vsi trudimo, da bi bili odnosi med delavci in uporabniki čim bolj pristni in topli, da 
bi bilo naše življenje raznoliko, vsebinsko bogato in prijetno. 
 

koledar aktivnosti po mesecih  

januar 
- vsak četrtek smo imeli telovadbo do konca maja 
- zadnjo sredo v mesecu smo imeli plesne vaje 
- pevske vaje 1x na teden 
- imeli smo organizirano pedikuro 
- sprehodi po bližnji okolici 
- nakupi 
- v januarju smo začeli z bralno značko v organizaciji knjižnice Pavla Golie Trebnje. 

Sodelovali so vsi uporabniki 
- obisk knjižnice 
- organizirali smo zvočno delavnico z različnimi glasbili (gongi, zvončki, boben…) 
- ogledat smo si šli razstavo našega uporabnika Smiljana Zajca. Razstavljal je v ZD 

Trebnje 
- nekateri uporabniki so šli za modele za frizure v Ljubljano in manikuro 
- sestala se je skupina za samozagovorništvo 

 
februar 

- praznovali smo Valentinovo in naredili priložnostni izdelek 
- vsak četrtek smo imeli telovadbo  
- 1 x mesečno smo imeli plesne vaje 
- udeležili smo se proslave ob dnevu Franceta Prešerna 
- kolegij uporabnikov 
- udeležili smo se kino predstave 
- sestala se je skupina za samozagovorništvo 
- predstavnika uporabnikov sta se udeležila kolegija uporabnikov pri direktorici 

 
marec 

- praznovali smo  dan žena in mučenikov, materinski dan, izdelali priložnostni izdelek 
- tematsko smo okrasili prostorov, pomlad 
- organizirali smo pustno rajanje ob spremljavi harmonike 
- vsak četrtek smo imeli telovadbo 
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- 1 x mesečno smo imeli plesne vaje 
- organizirano smo imeli pedikuro 
- bralna značka 
- trening za športne igre 
- šli smo na ogled trening skokov v Planico 
- imeli smo predstavitev kikboksa in se v njem tudi preizkusili 
- šli na občni zbor Malega princa 
- skupina uporabnikov je šla na kmetijski sejem v NM 
- dogovarjati smo se pričeli v zvezi s projektom DigistorID 
- večkrat organiziramo kuharske delavnice (skuhamo krompir, klobase, kompot, 

spečemo palačinke, miške, krompir…) 
 

april 
- v kulturnem domu Janeza Trdine smo si ogledali predstavo Mary Poppins 
- imeli smo srečanje s starši 
- vsak četrtek smo imeli telovadbo 
- zadnji torek v mesecu smo imeli plesne vaje 
- bralna značka 
- k nam je začela prihajati prostovoljka. Prišla je vsako sredo in nam popestrila 

dopoldneve. 
 

maj 
- nekateri uporabniki so bili za model pri frizerju 
- kosili smo okoli bivalne enote 
- organizirano smo imeli pedikuro 
- imeli smo plesne vaje 
- odšli so na pohod 

 
junij 

- v juniju je šlo na letovanje šest uporabnikov (trije na kmetijo in tri v toplice) 
- nadaljevali smo s tečajem računalništva 
- v kulturnem domu Janeza Trdine smo si ogledali predstavo Ščeper in Mba 
- imeli smo zaključek bralne značke 
- odšli na pohod na Ojstri vrh pri Dobrniču 
- organizirali smo piknik pri Obolnarju z možnostjo kopanja v bazenu, sprehodi plesom, 

karaokami… 
- štirje uporabniki so odšli na letovanje na morje 
- sestala se je skupina za samozagovorništvo 
- 1 x mesečno smo imeli plesne vaje 
- kosili okoli bivalne enote 
- odšli smo na pico (bon Dedka Mraza) 
- zaključek kluba 
- tematsko smo okrasili delavnice (poletje) 

 
julij, avgust 

- kolektivni dopust za dnevno varstvo smo imeli od 22. 7. do 9. 8. 2019 
- organizirali smo varstvo za uporabnike, ki so ostali v BE med kolektivnim dopustom 
- kosili okoli bivalne enote 
- uporabniki so se udeleževali organiziranih letovanj (hribi, morje) 
- trije uporabniki so odšli za modele k frizerju v LJ 
- skupina uporabnikov je odšla na pohod na Ljubelj in Zelenico 
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september 
- pričeli smo z delom v klubu 
- kosili okoli bivalne enote 
- udeležili smo se organiziranega ličkanja na parkirišču pred enoto 
- imeli smo organizirano sprostitveno delavnico  
- izpeljali smo volitve uporabnikov za predstavnika v svet uporabnikov 
- udeležili smo se obletnice DSO-ja, kjer je sodeloval tudi naš pevski zbor 
- tematsko okrasili prostorov (jesen) 

 
oktober  

- sodelovali smo pri projektu v Jati z drugačnimi. Letos smo obiskali srednjo šolo za 
gostinstvo in turizem 

- aktivno smo se pripravljali na prireditev ob 40. letnici društva Sožitje 
- pričela se je sestajati skupina za samozagovorništvo 
- pričeli smo s plesnimi vajami 

 
november 

- udeležili smo se turnirja v kegljanju 
- imeli smo plesne vaje 
- na pobudo Marjance T. Antić je skupina uporabnikov odšla v NM, kjer so risali po 

pripovedovanju zgodbe 
- imeli smo organizirano pedikuro 
- v delavnico je prišla prostovoljka frizerka, ki je postrigla tri uporabnice in eno 

pobarvala 
- od 25. do 29. 11. 2019 je potekala delavnica Digital storytelling v Italiji. Udeležila sta 

se dva uporabnika 
- organizirali smo zvočno kopel 

december 
- inventura 
- tematsko smo okrasili prostorov (zima, novo leto) 
- organizirali smo miklavževanje 
- v kulturnem centru Janeza Trdine smo si ogledali predstavo Super Brina 
- organizirali smo srečanje s starši 
- zaključek leta 
- od 24. 12. 2019 do 6. 1. 2020 smo imeli v dnevnem varstvu kolektivni dopust. Za 

uporabnike, ki živijo v BE pa organizirano varstvo. 
 
 
Skozi celo leto imamo kooperativno delo (TEM Čatež), delamo na lastnem programu (predvsem 
na izdelavi novoletne voščilnice, patchwork blazine in pletenje nogavic, izdelovanje različnih 
torb). Ob 40 letnici Sožitja Trebnje smo izdelali obeske za ključe in za udeležence projekta “V 
jati z drugačnimi“. 

Kosili smo okrog bivalne enote, obrezovali živo mejo. 
Z društvom Sožitje smo dogovorjeni za čiščenje prostorov pred sejo izvršnega odbora. Zbirali 
star papir. Izdelovali priložnostne izdelke po naročilu. 

Zaslužek od prodaje izdelkov in storitev smo, v skladu s Pravilnikom o kriterijih in načinu 
nagrajevanja uporabnikov, porabili za plačilo nagrad in skupne potrebe uporabnikov. 
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Vsak mesec smo imeli sestanke z uporabniki, kjer smo se sproti dogovarjali o tekoči 
problematiki, o delu, o konfliktih. 

Vključeni smo bili v abonma (Kulturni center Janeza Trdine). 

Večkrat smo organizirali kuharske delavnice in pripravili različne jedi (kompot, jabolčni zavitek, 
palačinke…). 

Pevski zbor je imel redno pevske vaje in se vključeval na razne prireditve, redno smo imeli 
plesne vaje in telovadbo. 

Praznovali smo rojstne dneve vseh uporabnikov in zaposlenih. 

Hodili na pohode. 

Dnevno smo pokrivali prevoz uporabnika na Trebelno (Brezje). 

Vsakodnevno smo dežurali pri pripravi malice in ob zaključku delovnega dne izpraznili koše in 
pometali. 

Poskrbeli smo za zajtrk, za nabavo malice.  

Skrbeli smo za ustrezen način prehranjevanja (diete, pasirano, celiakija). Skrbeli smo za 
varnost, red in ustrezno čustveno klimo in dobro počutje uporabnikov v delavnici.  

Uporabnike smo vzpodbujali k napredovanju in samostojnosti, jih usmerjali v aktivno 
zadovoljevanje lastnih potreb, skrbeli za zdravje, higieno. Nekateri zaradi starosti potrebujejo 
več pomoči pri osebni negi. 
 
Opažamo, da imajo uporabniki z leti več zdravstvenih težav, sposobnosti jim upadajo, zato je 
potrebno veliko prilagajanja. Skozi različne dejavnosti smo spodbujali k ohranjanju in razvijanju 
motoričnih in kognitivnih sposobnosti. 
 
Redno smo pregledovali lokalni časopis, reklame in se pogovarjali o aktualnem dogajanju v 
občini Trebnje in širše. 
 
Barvali, risali, pisali, računali, igrali različne 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 oblačil in za garderobne omarice. 
 
Nudili pomoč uporabnikom pri intimni negi. 
 
V okviru sodelovanja s starši smo aprila in decembra organizirali  srečanje.  
Vodja enote in vsi zaposleni so bili skozi celo leto svojcem na voljo za individualna srečanja. 
 
Oddajamo prostor na Starem trgu društvu Sožitje za njihove potrebe (organizirajo likovne 
delavnice). 
Sodelovali smo s strokovno sodelavko ga. Zdenko Zalokar Divjak. 
Sodelujemo pri mednarodnem projektu digistorID. 
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IV. SOCIALNA OBRAVNAVA UPORABNIKOV 
 
Delo socialne delavke je vezano na pripravo uporabnika pri vključitvi v storitev 
institucionalnega varstva ali storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, pri 
čemer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku upoštevajo maksimalne življenjske možnosti in 
spremljanje uporabnika pri nadaljnji vključitvi v delo in življenje. 
Kakovost življenja uporabnika v institucionalnem varstvu je odvisna od ravnotežja med dobro 
oskrbo in zagotavljanjem dobrih pogojev za kakovostno življenje in medčloveško sožitje. 
Stanovalec v zavodu je tisti, ki se mu v skladu z možnostmi čim bolj prilagajamo vsi zaposleni 
v zavodu. Zaposleni poskušamo storitve približati potrebam uporabnikov in njihovim svojcem. 
Socialnovarstvene storitve so namenjene vsem uporabnikom, zato se delo socialne delavke 
prepleteta z vsemi službami v zavodu glede na potrebe, normative in standarde. Pri delu 
socialna delavka uporabnikom svetuje, jih vodi, zastopa, skrbi za njihovo socialno oskrbo ter 
jih ob tem obravnava tako individualno kot skupinsko. 
 
Delo socialne delavke obsega: 
Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom: 

 spoznavni pogovor, 
 delo s prejetimi vlogami, 
 zbiranje prosilčeve dokumentacije, 
 pomoč posamezniku in družini, 
 možnost uveljavljanja različnih oblik pomoči pred sprejemom. 

 
Delo socialne delavke ob sprejemu novega uporabnika: 

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

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

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

začasnega ali stalnega bivališča, urejanje skrbništva). 
 
Strokovna obravnava uporabnika: 

 spremljanje uporabnika (individualni pogovori, stvarna in osebna pomoč, negovanje 
odnosov, ustvarjanje prijetnega življenjskega okolja), 

 vodenje predpisane dokumentacije o uporabnikih (sprotno beleženje, uradni 
zaznamki, zapisi pogovorov, timskih obravnav, poročil, urejanje osebnih map itd),  

 urejanje organizacijskih in administrativnih zadev za in skupaj z uporabniki (nudenje 
pomoči pri uveljavljanju pravic, urejanju osebnih dokumentov, razpolaganje z 
denarjem), 

 strokovno sodelovanje v timu, v okviru reševanja socialnovarstvene in zdravstvene 
problematike, 

 povezovanje z drugimi strokovnimi službami v zavodu in izven, 

 delo s svojci (informiranje, opravljanje svetovanj in razgovorov, obiski na domu, 
spodbujanje k sodelovanju in vzdrževanju stikov),  

 preventivno delo (spodbujanje, koordiniranje in vodenje socialnih programov- 
samozagovorništvo, opolnomočenje). 
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OSNOVNI STATISTIČNI PODATKI  
Na dan 31.12.2019 je skupno število vseh uporabnikov, vključenih v Varstveno delovni 
center Novo mesto, 169 ( 90 moških in 79 žensk).  
Varstveno delovni center Novo mesto izvaja dve storitvi: 

 vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, kamor je bilo vključenih 
139 uporabnikov (od tega je 55 uporabnikov vključenih tudi v storitev 
institucionalnega varstva, 84 uporabnikov pa dnevno prihaja v VDC)   

 institucionalno varstvo, kamor je bilo vključenih 85 uporabnikov (od tega je 30 
uporabnikov vključenih v 24 urno institucionalno varstvo in se ne vključujejo v 
storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji). 

Povprečna starost je bila 46 let (moški 44 let, ženske 47 let). Najstarejša uporabnica je v letu 
2019 dopolnila 82 let, najstarejši uporabnik pa 76 let. Oba sta vključena v obe storitvi, ki ju 
izvaja Varstveno delovni center Novo mesto. Najmlajši uporabnik je dopolnil 27 let. 
 

 VODENJE,  VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI 
 
VODENJE zajema: pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, oblikovanje, izvajanje in 
spremljanje individualnih programov, vzdrževanje stikov in sodelovanje s posameznikom 
oziroma njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami ter 
organiziranje prostočasnih aktivnosti. 
VARSTVO zajema: pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri vstajanju, oblačenju, 
obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikaciji in 
orientaciji, organiziranje prevozov, ki niso zdravstveno indicirani ter programe, ki so namenjeni 
vključevanju v okolje in so v korist vsem uporabnikom. 
ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI: zaposlitev pri proizvodnih in drugih delih oziroma 
delovno okupacijo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim posameznika, 
razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, uvajanje v delo, zagotavljanje pogojev za varno 
delo, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomočkov za izvajanje programov 
ter prodajo izdelkov. 
 
Imenovano storitev izvajamo v treh organizacijskih enotah, kamor je bilo v letu 
2019 vključenih 139 uporabnikov: 

1. enota  NM I (Šmihel) = 38 uporabnikov  
2. enota NM II (Bršljin) = 69 uporabnikov  
3. enota Trebnje = 32 uporabnikov  

Grafikon št 1: Prikaz števila uporabnikov VDC po organizacijskih enotah, na dan 31.12.2019 

 
 
Glede na bivalno okolje, večje število uporabnikov dnevno prihaja v VDC in živijo doma, v 
domačem okolju. 
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Tabela št.1.: Število uporabnikov VDC po bivalnem okolju na dan 31.12.2019 

Bivalno okolje enota NM I 
enota NM 
II 

Enota Trebnje skupaj 

Domače okolje 17 47 20 84 

Institucionalno varstvo 21 22 12 55 

Vsi 38 69 32 139 

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

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

 OSNOVNO OSKRBO, ki zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in 
prevoz; 

 SOCIALNO OSKRBO, ki vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, 
vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja; 

 ZDRAVSTVENO VARSTVO po predpisih s področja zdravstva, ki zajema tudi 
zdravstveno nego, odvisno od zdravstvenega stanja in potreb po zdravstveni negi 
uporabnikov, ter izvajanje medicinsko - tehničnih posegov in postopkov glede na 
opredelitve pristojnega zdravnika. 
 

V storitev institucionalnega varstva je bilo na dan 31.12.2019 vključenih 85 
uporabnikov: 
 
1. Glavna enota Šmihel = 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 Cesarjeva (institucionalno varstvo 16 ur) = 12 uporabnikov 
3. Bivalna enota Trebnje (institucionalno varstvo 16 ur) = 12 uporabnikov 
 
   
Grafikon št. 2: Prikaz števila uporabnikov, glede na bivalno okolje v zavodu in obseg storitve 
institucionalnega varstva, na dan 31.12.2019 
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Grafikon št. 3: prikaz števila uporabnikov institucionalnega varstva glede na motnjo v 
duševnem razvoju, na dan 31.12.2019 

 
 
 
Grafikon št. 4: prikaz števila uporabnikov 24 urnega institucionalnega varstva glede na 
motnjo v duševnem razvoju, na dan 31.12.2019 

 
 
SPREJEMNI POSTOPEK V LETU 2019 
O sprejemu uporabnika v zavod odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust, v skladu 
s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in pri tem 
upošteva vrstni red po prispetju prošenj oz. dolžino čakalne dobe, zdravstveno stanje, 
socialne razmere in pa tudi bližino bivališča uporabnika. 
 
V letu 2019 je bilo sprejetih 5 uporabnikov: 

 trije sprejemi v 24 urno institucionalno varstvo, 
 dva sprejema v dnevno varstvo (storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji). 
Poleg rednih sprejemov, smo imeli tudi 7 začasnih sprejemov v institucionalno varstvo. V 
vseh primerih so storitev koristili uporabniki, ki so vključeni v dnevno varstvo. 
 
V letu 2019 je prišlo do treh prekinitev pri izvajanju storitve, zaradi smrti uporabnikov v 24 
urnem institucionalnem varstvu. 
 

 Čakalna lista za storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi 
pogoji: 

Na dan 31.12.2019 čaka na vključitev v enoto Novo mesto skupaj 27 uporabnikov (od tega 8 
za vključitev v varstveno skupino). Vloge 4 uporabnikov so v mirovanju, saj so izjavili, da 
sprejema trenutno ne želijo. 
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Na dan 31.12.2019 čaka na vključitev v enoto Trebnje 9 uporabnikov.  
 

 Čakalna lista institucionalno varstvo: 
Na dan 31.12.2019 čaka na vključitev v institucionalno varstvo skupaj 17 uporabnikov (od 
tega 2 za 24 urno institucionalno, 12 za 16 urno, 2 za bivalno enoto Novo mesto in 1 za 
bivalno enoto Trebnje).  
Vloge 11 uporabnikov so evidenčne, kar pomeni, da se v bližnji prihodnosti pričakuje potreba 
po namestitvi. 
 
 
INDIVIDUALNE OBRAVNAVE UPORABNIKOV  
Osnova za obravnavo uporabnikov so individualni programi in evalvacije. Individualni program 
izdela strokovna delavka, v sodelovanju z zaposlenimi, uporabnikom in uporabnikovimi svojci 
(starši), v mesecu dni po sprejemu uporabnika v VDC Novo mesto. Evalvacije prav tako 
pripravijo strokovne delavke, v sodelovanju z zaposlenimi (varuhi, delovnimi inštruktorji) in z 
aktivnim sodelovanjem uporabnika. Opravljene evalvacije se predstavi staršem oz. zakonitim 
zastopnikom. 
 
V VDC Novo mesto imamo 4 različne načine individualnega načrtovanja: 

 Individualni načrt za uporabnike dnevnega varstva, 
 individualni načrt, ki vsebuje analizo jakosti osnovnih potreb posameznika in je 

namenjen za uporabnike, ki se vključujejo v 24 urno institucionalno storitev, 
 individualni načrt za uporabnike 16 – urnega institucionalnega varstva, 
 individualiziran načrt obravnave osebe s hudimi vedenjskimi težavami, ki vsebuje načrt 

za zmanjševanje vedenjskih motenj. 
 
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 UPORABNIKOV, VPLIV PRI IZVAJANJU STORITVE 
Uporabniki imajo možnost sodelovanja pri izvajanju storitve na različne načine. V našem 
zavodu deluje: kolegij uporabnikov, sestanki uporabnikov po delavnicah, samozagovorniške 
skupine, individualni razgovori, spletna stran, sodelovanje uporabnikov na timih, pri 
individualnem načrtovanju, spremljanju in evalviranju ciljev, skrinjica predlogov, pripomb in 
pritožb. 

 Kolegij uporabnikov se je v letu 2019 sestal dvakrat.  
 

 Samozagovorniška skupina v enoti Trebnje se je redno mesečno srečevala. 
Skupino še naprej vodi socialna delavka, v njej pa aktivno sodeluje 10 uporabnikov. 
Srečanja potekajo na način, ki omogoča vsakemu posamezniku možnost aktivnega 
vključevanja, izražanja lastnih mnenj in želja. Začetek vsakega srečanja namenimo 
pregledu počutja. Običajno se že v tej fazi izluščijo zadeve, ki jih v nadaljevanju 
podrobneje obdelamo. Uporabniki si med sabo podelijo podobne izkušnje, ob pomoči 
socialne delavke pa si nudijo medsebojno podporo in predloge pri iskanju rešitve.   

 
SODELOVANJE S STARŠI IN SORODNIKI UPORABNIKOV 
Ena izmed naših temeljnih strateških usmeritev so vsekakor dobri odnosi s svojci 
uporabnikov. Temelj dobrega sodelovanja, medsebojnega poznavanja in zaupanja so prav 
gotovo pogosti stiki zaposlenih s starši in svojci uporabnikov. Zavedamo se, da drug brez 
drugega težko opravljamo kakovostno storitev za naše uporabnike.  
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Oblike dela s svojci: 
 S strokovnim znanjem, svetovanjem in neposrednim delom dodajamo svojcem moč, 

da lažje premagujejo vsakdanje stiske in težave. 
 Svojce obveščamo o tekočih zadevah po telefonu, s pisnimi obvestili, po elektronski 

pošti, na internetni strani. 
 Vsi imajo možnost individualnih razgovorov pri socialni delavki ali strokovni delavki. 
 Svojce vključujemo in jih seznanjamo z individualnim programom, načrti in 

evalvacijami uporabnika. 
 Svojcem nudimo predavanja strokovnjakov. 
 Svojci imajo možnost dajanja mnenj, predlogov, pritožb ali pohval preko skrinjice, v 

osebnih individualnih pogovorih, na roditeljskih sestankih, preko vprašalnikov o 
zadovoljstvu.  

 Skupna srečanja (dva redna sestanka v prostorih zavoda, udeležba na dnevu odprtih 
vrat, tradicionalno srečanje ob zaključku delavnic). 

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

skrbniških poročil…).  
Uporabnikom zelo veliko pomeni, da vzdržujejo stik z družino. Z vsakim uporabnikom in 
njegovimi svojci se že ob sprejemu dogovorimo kako bodo stiki potekali. Zaradi staranja 
svojcev, je potrebno vedno več naše pomoči pri vzdrževanju stikov. Nekaj je tudi primerov, ko 
uporabniki nimajo več nikogar od svojcev. V teh primerih se potrudimo in uporabniku 
omogočimo vsaj obisk domačega kraja, vzpostavimo stike s sosedi. 
 
 
TIMSKO DELO 
Timske obravnave so predvsem med zaposlenimi in uporabnikovimi svojci dobro sprejete in 
zelo željene. Na njih se izoblikujejo konkretni in uresničljivi sklepi. Na timski obravnavi 
zaposleni dobimo potrditev za svoje delo ali napotek kako dalje. Ob celostnem pogledu na 
življenje in ravnanje uporabnika pogosto uvidimo še kakšno možnost, pristop ali aktivnost, s 
katero uspemo skupaj z njim omiliti njegove težave ali pa jih celo odpraviti. Pri uresničevanju 
sklepov ima vsak član tima svoj dragocen prispevek.  
 
V okviru našega VDCja delujejo: 

 preselitveni tim (skupaj z uporabniki iščemo različne možnosti preselitev znotraj 
našega zavoda), 

 razširjena timska obravnava (v sodelovanju z zunanjo strokovnjakinjo, 
psihologinjo, spec. logoterapije, dr. Zdenko Zalokar Divjak), 

 multidisciplinarni timi  (glede na potrebe vključimo zunanje strokovnjake in druge 
institucije, predvsem krajevno pristojni Center za socialno delo), 

 krizni tim (takojšnja intervencija ob dogodku),  
 interni tim (kjer sodelujejo zaposleni različnih profilov in uporabnik).  

 
VODENJE DOKUMENTACIJE 
V zavodu vodimo dokumentacijo na tri načine: 

 preko osebnih map uporabnikov, 

 preko računalniškega programa DOKSIS in 
 preko računalniškega programa PRO BIT. 

 
PREVERJANJE ZADOVOLJSTVA  
Konec leta 2019 smo preverjali zadovoljstvo pri svojcih in pri uporabnikih.  
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 ZADOVOLJSTVO SVOJCEV 
Merjena področja zadovoljstva sta bila:  

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

Kazalniki zadovoljstva so bili zastavljeni na podlagi Pravilnika o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev. V raziskavi je sodelovalo 140 svojcev (toliko je bilo razdeljenih 
vprašalnikov). 

 V institucionalnem varstvu je bilo od razdeljenih 65 vprašalnikov, vrnjenih 22 
izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 34%. 

 
V primerjavi z lanskimi rezultati, je stopnja zadovoljstva svojcev, ki imajo svoje otroke/svojce 
vključene v storitev institucionalnega varstva, nekoliko višja. Sumarna ocena znaša 2,83. 
Najbolje ocenjen kazalnik zadovoljstva je zadovoljstvo z osnovno oskrbo, sledi zadovoljstvo z  
zdravstvenim varstvom, socialno oskrbo, ter zadovoljstvo in sodelovanje z zaposlenimi. 
 
Spodnji grafični prikaz prikazuje sumarno oceno zadovoljstva svojcev uporabnikov, ki so 
vključeni v storitev institucionalnega varstva. Ta ocena predstavlja vse do sedaj omenjene 
kazalnike na skupnem nivoju: zadovoljstvo z osnovno oskrbo, socialno oskrbo, zdravstvenim 
varstvom in zadovoljstvo ter sodelovanje z zaposlenimi. Za primerjavo je dodan grafični prikaz 
sumarne ocene zadovoljstva svojcev uporabnikov iz leta 2018.   
 

   
 

 V storitvi vodenje, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je bilo 
razdeljenih 75 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 51 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar 
predstavlja 68%. 

 
V primerjavi z lanskimi rezultati, je stopnja zadovoljstva svojcev, ki imajo svoje otroke/svojce 
vključene v storitev institucionalnega varstva, nekoliko nižja. Sumarna ocena znaša 2,87. 
Najbolje ocenjen kazalnik zadovoljstva je zadovoljstvo s socialno oskrbo, sledi zadovoljstvo z  
osnovno oskrbo, ter zadovoljstvo in sodelovanje z zaposlenimi. 
Za primerjavo je dodan grafični prikaz sumarne ocene zadovoljstva svojcev uporabnikov iz leta 
2018. 
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 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV 
Merjena področja zadovoljstva sta bila:  

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

Kazalniki zadovoljstva so bili zastavljeni na podlagi Pravilnika o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev.  

 V institucionalnem varstvu je sodelovalo 51 uporabnikov, ki so vključeni v storitev 
institucionalnega varstva. Skupno število vseh uporabnikov vključenih v 
institucionalno varstvo je 85, kar predstavlja 60 odstotkov. 

Najbolje ocenjen kazalnik zadovoljstva je zadovoljstvo z zagotavljanjem zasebnosti. 
Najnižje ocenjen kazalnik je zadovoljstvo glede nudenja pomoči pri navezovanju stikov s 
svojci. 
Ocene po posameznih področjih so razvidne iz spodnjega grafikona:  

 
 
V primerjavi z lanskimi rezultati, je stopnja zadovoljstva uporabnikov, ki so vključeni v 
storitev institucionalnega varstva, nekoliko višja. Sumarna ocena znaša 2,76. 
Spodnji grafični prikaz prikazuje sumarno oceno zadovoljstva uporabnikov, ki so vključeni 
v storitev institucionalnega varstva. Ta ocena predstavlja vse kazalnike na skupnem nivoju: 
zadovoljstvo s sobo in opremo, zadovoljstvo s prehrano, zadovoljstvo s čiščenjem 
prostorov, zadovoljstvo z vzdrževanjem in čiščenjem osebnih oblačil in skupnega perila, 
zadovoljstvo z vzdrževanjem opreme, prostorov, objektov in okolice, zadovoljstvo z 
izvajanjem pomoči pri vzdrževanju osebne higiene, zadovoljstvo z izvajanjem pomoči pri 
izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji), 
zadovoljstvo s sostanovalci, zadovoljstvo z zaposlenimi, zadovoljstvo z interesnimi 
aktivnostmi, zadovoljstvo z nudenjem pomoči pri reševanju osebnih in socialnih stisk, 
zagotavljanje zasebnosti, zadovoljstvo z možnostjo soodločanja, zadovoljstvo glede 
nudenja pomoči pri navezovanju stikov s svojci in zadovoljstvo z zdravstvenim varstvom. 
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 V storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je v raziskavi 

sodelovalo 98 uporabnikov, ki koristijo storitev od skupno 139 vključenih, kar 
predstavlja 70,5 odstotkov. 

Najbolje ocenjen kazalnik zadovoljstva je zadovoljstvo z zaposlenimi, sledi zadovoljstvo s 
prihodom oz. s prevozom v delavnico. Najnižje ocenjen kazalnik je zadovoljstvo z 
dodatnimi aktivnostmi. 
 
Ocene po posameznih področjih so razvidne iz spodnjega grafikona: 

 
 
V primerjavi z lanskimi rezultati, je stopnja zadovoljstva uporabnikov nekoliko višja.  
 
Spodnji grafični prikaz prikazuje sumarno oceno zadovoljstva uporabnikov, ki so vključeni 
v storitev vodenje, varstvo 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 čiščenjem prostorov in 
vzdrževanjem opreme, zadovoljstvo s prihodom/prevozom na delo, zadovoljstvo z 
delovnimi aktivnostmi, zadovoljstvo s souporabniki, zadovoljstvo z zaposlenimi, 
zadovoljstvo z dodatnimi aktivnostmi, zadovoljstvo z nudenjem pomoči pri reševanju 
osebnih in socialnih stisk in zadovoljstvo z možnostjo soodločanja. 
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V. KADROVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Socialno varstvene in druge potrebne storitve je v VDC Novo mesto v letu 2019 opravljalo 91 
zaposlenih delavcev različnih profilov, od katerih prevladujeta bolničar negovalec I – 
varuhinja II (14 %), ter varuhinja II  (18 %). 

 
Tabela št. 1: Število delavcev glede na delovno mesto 

Delovno mesto Število delavcev 

M                    Ž 

Čistilka II - 1 

Strežnica II (I) - 8 

Bolničar negovalec I – varuhinja II 2 7 

Bolničar negovalec I (25%)-varuhinja II (75%) - 4 

Varuhinja II 4 12 

Varuhinja II (60%) – gospodinja oskrbovalka (40%) - 2 

Gospodinja oskrbovalka - 2  

Vzdrževalec – tehnik (I) 1 - 

Vzdrževalec IV (I) 1 - 

Varuhinja I 3 7 

Delovni inštruktor I 3 7 

Kuhar V - 1 

Srednja medicinska sestra I 1 5 

Srednja medicinska sestra I (50%) – Varuhinja I (50%) 1 2 

Medicinska sestra vodja tima  - 1 

Medicinska sestra vodja tima samost. svetovalec - 1 

Poslovni sekretar  - 1 

Sodelavec za javna naročila - 1 

Ekonomski referent V - 1 

Fizioterapevt  1 - 

Skupinski habilitator višji svetovalec - 5 

Skupinski habilitator - 3 

Socialni delavec samostojni svetovalec - 1 

Računovodja - 1 

Direktor - 1 

Skupaj 17 74 

Skupaj vsi  91 
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Tabela št. 2: Število delavcev glede na obliko storitve, na dan 31.12.2019 
 

Oblike storitev Število delavcev 

Dnevno varstvo             35,00 

Zdravstveno varstvo 18,50 

Institucionalno varstvo 37,50 

Skupaj 91 

 
 

Storitev dnevnega varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji je izvajalo 35 delavcev, 
storitve zdravstvenega varstva je izvajalo 18,5 delavcev, storitve institucionalnega varstva 37,5 
delavcev. Od vseh zaposlenih (91) je bilo 10 invalidov, kar presega potrebno kvoto invalidov 
(5 invalidov).  

 
V letu 2019 smo zaposlili 7 oseb, od tega eno osebo vključeno v javna dela, eno osebo za 
nadomeščanje delavca na daljši bolniški odsotnosti na oddelku varstva, vodenje in nege ter 
eno osebo za nadomeščanje delavca na daljši bolniški odsotnosti v dnevnem varstvu, ter eno 
osebo za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, ter nadomestna zaposlitev na 
delovnem mestu skupinski habilitator, vodja enote NM I, ter novi zaposlitvi varuhinje I v enoti 
dnevnega varstva enote NM I in varuhinje I v enoti NM II. Pri iskanju kandidatov za zaposlitev 
smo sodelovali z Zavodom za zaposlovanje in opravili veliko razgovorov.  
 
Z izvajanjem navedenih programov smo olajšali delo zaposlenim, brezposelnim osebam pa 
pomagali, da so pridobile nove izkušnje, znanja in veščine.   
V sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Upravo za probacijo v Novem mestu in na podlagi 
izdanega sklepa omenjene Probacijske enote, smo v letu 2019 omogočili dvema osebama 
opravljanje družbeno koristnega dela.  
V VDC Novo mesto smo prepričani, da lahko kvalitetne storitve izvaja samo učeč in kreativen 
kader, zato smo tudi v preteklem letu organizirali izobraževanje za vse zaposlene in v okviru 
zmožnosti delavcem omogočili udeležbo na izobraževanjih.  

 
 

Tabela št. 3: Naziv izobraževanja in število udeležencev 
Datum:  Naziv izobraževanja Izvajalec Udeleženci 

25.1.2019 Seminar o energetskem 
usposabljanju – po uredbi 

Ministrstvo za 
infrastrukturo  

Brigita Kren 

6.2.2019 Ko inšpektor potrka na vrata Inštitut za dolgotrajno 
oskrbo 

Renata Grill 

21.2.20109 Usposabljanje VPD in VPP Opus biro 8 zaposlenih 

5.3.2019 Usposabljanje iz varstva pri delu za 
hišnike 

IVD Maribor Igor Novak 

7.3.2019 Napredovanje javnih uslužbencev v 
letu 2019 

Mojca Fon Jager Brigita Kren 
Martina Golobič 

14.3.2019 Sodobne oblike socialne anksioznosti 
in obravnava ne kemične odvisnosti 

Socialna zbornica Sandra Grabić 

11. in 
12.4.2019 

Seminar za sindikalne zaupnike Sindikat zdravstva in 
socialnega varstva 
Slovenije 

Adolf Bobnar 

19.4.2019 Seminar organizacija nogometne lige 
Spec. Olimpiade Slovenije 

Specialna olimpiada 
Slovenije 

Aleksandar 
Postolov 
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24.4.2019 Usposabljanje za hišnike in 
vzdrževalce 

Intelektum Vilko Grčar 

9.5.2019 Respiratorna obravnava 
nevrološkega bolnika v kronični fazi 

Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut 
Soča 

Greg Mirt 

16.5.2019 Medicinska sestra na kirurški misiji 
Zdravniki brez meja 

DMSBZT Novo mesto Renata Grill - 
sama 

15.-
17.5.2019 

Usposabljanje VPD in VPP Opus biro 65 zaposlenih 

20.5.2019 Izzivi v obravnavi nevrološkega 
bolnika 

Zbornica – zveza Bojana Hotko 
Renata Grill 

21.5. 2019 HACCP Vintim 27 zaposlenih 

31.5.2019 Strokovna ekskurzija  ZUDV Dornava 38 zaposlenih 

5.6.2019 Kakovost in varnost v zdravstvu DMSBZT Novo mesto Cesar, Hočevar, 
Grill, Stanojević, 
Turk K., Žnidaršič 

23.-
24.9.2019 

Vodenje sebe Firis in Socialna 
zbornica Slovenije 

Romana Trpin 

23.-
27.9.2019 

Digitalne zgodbe CIK Trebnje Tanja Žibert 

24.9.2019 Delo s psihološko travmo uporabnika 
socialnega varstva 

Združenje Akademija za 
socialne vede 

Mojca Zver 
Suzana Savičić 

24.9.2019 Posvet o poklicnih kompetencah in 
aktivnostih izvajalcev v dejavnosti 
zdravstvene nege v prakso 

Zbornica zdravstvene in 
babiške nege 

Renata Grill 
Jasmina Juršić 

3.10.2019 Zakaj brezspolni Zveza Sožitje Sandra Grabić 
Gvido Ratajec 

10.10.2019 Delo z osebami, ki so sposobni 
povsem zastrupiti odnose 

Združenje Akademija za 
socialne vede 

Andreja Jurovič, 
Melita Jarc, 
Nataša Turk 

10.10.2019 Seminar za sindikalne zaupnike Sindikat zdravstva in 
socialnega varstva 
Slovenije 

Adolf Bobnar 

15.10.2019 Novosti v letu 2020 na področju 
finančnega poslovanja 

Društvo računovodij 
Novo mesto 

Brigita Kren 

15.10.2019 TPO Zbornica – Zveza 10 zaposlenih 

25.10.2019 Afektivne osebnostne in vedenjske 
težave pri starostnikih 

Združenje Akademija za 
socialne vede 

Maja Medic Tomič 
Suzana Savičić 

14.11.2019 Strokovna ekskurzija VDC Tončke Hočevar, 
Želva Višnja Gora 

BE Trebnje  
(9 zaposlenih) 

18.11.2019 Strokovna ekskurzija Center Dolfke 
Boštjančič, enota 
Grosuplje 

BE NM  
(6 zaposlenih) 

21. in 
22.11.2019 

Dnevi Socialne zbornice Slovenije Socialna zbornica 
Slovenije 

Romana Trpin 

25.11.2019 Nadzor proračuna MDDSZ Romana Trpin 

2.12.2019 Obvladovanje zdravil na vseh nivojih 
zdravstvenega varstva 

Zbornica – Zveza Renata Grill 
Jasmina Juršić 
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VI. POSEBNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI 
 

1. LETOVANJA 
 
V letu 2019 smo organizirali: 

 celinsko letovanje na ekološki turistični kmetiji Lešnik, Šmartno pri Slovenj gradcu v 
terminu od 3. do 7.6.2019. Udeležilo se ga je 14 uporabnikov s štirimi spremljevalci. 
Letovanja na turistični kmetiji je enkratna oblika vseživljenjskega učenja, ki nudi veliko 
življenjskih, pozitivnih vsebin, hkrati pa nam je nudila sprostitev in pobeg od vsakdanje 
rutine. Mnogi uporabniki so tudi ljubitelji živali, vsak dan so jih »crkljali«, obenem pa 
tudi skrbeli za njih (jih krmili, čistili…). 
ter 

 morsko letovanje skupine 30. uporabnikov v času od 24.6. – 28.6. 2019 v hostlu 
Karlovac v Selcah. Skupino je spremljalo 6 spremljevalcev. Uporabnike smo razdelili v 
3 skupine in se sproti, glede na želje uporabnikov usklajevali glede izvedbe aktivnosti.  
V času letovanja so bile zelo visoke temperature ozračja (do 37°C), zato smo    
uporabnikom ponudili dovolj pijače in pazili, da so bili v senci, med 11.00 in 16.00 uro  
smo se zadrževali v stavbi; takrat smo imeli kosilo in počitek. Posebno pozorni smo  
bili, ko so bili uporabniki v vodi, saj smo imeli v skupini 5 uporabnikov z epilepsijo.  

 
 

2. POHODNIŠTVO 
 

Uporabniki na  krajših pohodih med letom pridobivajo kondicijo in na ta način jih tudi spoznamo 
do te mere, da presodimo kdo izmed njih zmore zahtevnejši pohod, koga pa je bolje usmeriti 
na lažjo varianto. Kondicija in fizična zmožnost nikakor nista edino merilo za udeležbo na 
pohodih, marsikdo težko zmore, ima pa veliko željo, vloži neizmerno veliko truda in je po 
pohodu zelo vesel in zadovoljen.  V želji, da omogočimo izlet čim večjemu številu uporabnikov 
smo večkrat oblikovali dve varianti pohoda.  
Skozi celotno leto 2019 smo sodelovali s Planinskim društvom Krka ter skupaj z uporabniki in 
s člani društva odhajali na pohode po bližnji in širši okolici.  
 
V mesecu aprilu so se uporabniki enote I udeležili pohoda po soteski Divjega potoka, ki izvira 
nad Srednjo vasjo pri Črmošnjicah. V mesecu avgustu so se uporabniki udeležili pohoda na 
Zelenico, ob pomoči PD Krka. V mesecu septembru so se uporabniki mizarske delavnice pod 
strokovnim vodstvom udeležili pohoda, ob tednu mobilnosti, v sodelovanju s Planinskim 
društvom Krka. Iz Šmihela so ob Krki šli do Loke, kjer so prečkali reko Krko. Pot jih je popeljala 
do Srebrnič, Boričevega in skozi Mrzlo dolino nazaj v Novo mesto.  
V mesecu oktobru so se uporabniki mizarske delavnice udeležili pohoda, v okviru Planinskega 
društva Krka Novo mesto in sodelovanja v projektu Simbioza giba – gibanje je življenje in 
življenje je gibanje. Uporabnike je pot vodila iz Križ proti Potovska gora in Hribi, Velikega 
Slatnika ter nazaj v Križe.  
V enoti NM II so tudi v letu 2019 sodelovali s Planinskim društvom Krka in izpeljali 5 
dopoldanskih pohodov in v mesecu avgustu celodnevni pohodniški izlet na Zelenico in Ljubelj. 
Pohodov se je udeleževalo od 14 do 18 uporabnikov pod vodstvom planinskega vodnika iz PD 
Krka in s pomočjo spremljevalcev, planincev, prostovoljcev in zaposlenih.  
15.2.- Koglo 
22.5.- Bučna vas- Dobrava- Bezgavec- Bučna vas 
14.6.- Rdeči Kal- Ostri vrh 
28.8.- celodnevni izlet na Zelenico in Ljubelj 
20.9.- Novo mesto- Srebrniče- Boričevo- Mrzla dolina 
18.10.- Križe- Potovska gora- Hribi 
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3. ŠPORTNA DEJAVNOST 

 
Vedno večji pomen dobiva prepričanje, da ohranjanje psihofizičnih sposobnosti močno 
pripomore k visoki kakovosti življenja. Bolj in dlje časa kot smo lahko aktivni, bolj osmišljeno 
bo naše življenje in to je tudi naš moto, ki mu sledimo. Različne rekreativne in športne 
dejavnosti, ki jih nudimo naši uporabnikom, ohranjajo bio-psihosocialno ravnovesje 
posameznikov. V VDC-ju krepimo in ohranjamo zavedanje, da šport pozitivno vpliva na psihične 
procese ter zvišuje stopnjo socialne prilagojenosti. Osebe z dosežki na športnem področju 
krepijo pozitivno samopodobo, ki jih dviguje tudi na drugih ravneh življenja. Obenem pa te 
dejavnosti nudijo veliko zadovoljstva in dobrega počutja. 
Različne športne aktivnost nudijo integracijo oseb z motnjo v razvoju v družbeno okolje, 
zmanjšajo izolacijo in prekinejo predsodke o sposobnostih. 
Vsi zaposleni se trudimo, da uporabnike v čim večji meri spodbujamo v različne športne 
aktivnosti ter jih učimo in vodimo v čim bolj aktivno in osmišljeno preživljanje prostega časa.  
Pozorni pa smo, da s pravilnim načrtovanjem metod dela, z upoštevanjem individualnih 
značilnosti posameznika, njegovih želja in interesov ter pripravo ustreznih prilagoditev, nudimo 
uporabnikom koristno in prijetno vključitev v športne aktivnosti. 
 
Vsem športnikom smo v letu 2019 omogočili tudi vključitev v različne športne dogodke, ki se 
odvijajo tako na lokalni kot na nacionalni ravni. V okviru Specialne olimpijade Slovenije smo se 
udeležili naslednjih tekmovanj: 
 

 05.02.2019 – udeležba na turnirju v KRPLJANJU, v Črni na Koroškem. 
 14.2.2019 – udeležba na turnirju v alpskem smučanju; Sv. Trije kralji (Pohorje). 
 18. april 2019 – udeležba na regijskih igrah Specialne olimpijade Slovenije MATP v 

Krškem. 
 15. maj 2019 – udeležba 14 tekmovalcev na 26. REGIJSKIH IGRAH Specialne 

olimpijade Slovenije ljubljansko –  dolenjske regije, Športni park Vrhnika. 
 29. maj 2019 – tekmovanje na spomladanskem nogometnem turnirju SOS; v Novem 

mestu (stadion Portoval - organizatorji). 
 18. september 2019 – tekmovanje na jesenskem nogometnem turnirju, SOS v 

Prevaljah. 
 25. oktober 2019 – udeležba na finalnem tekmovanju nogometne lige SOS, na Brdu pri 

Kranju. 
 14. november 2019 - KEGLJANJE – interni turnir med enotami VDC Novo mesto, na 

Kegljišču Portoval. 
 
V letu 2019 smo imeli v okviru Specialne olimpijade Slovenije registriranih 23 športnikov, ki 
nastopajo v različnih disciplinah ter 4 trenerje. 
Prejemnikom medalj smo vedno pripravili poseben sprejem v VDC in jim čestitali za dosežke. 
 
Na ravni VDC-ja pa se je večina uporabnikov tako ali drugače vključevala v različne ponujene 
rekreativne dejavnosti. 
V februarju smo za vse uporabnike izpeljali zimski športni dan na smučišču v Brusnicah, kjer 
smo se zabavali na snegu in se preizkusili v smučanju in krpljanju. 
Skupina športnikov se je 21. marca udeležila vseslovenskega dogodka, poletov v Planici, kjer 
so spodbujali naše orle. 
Na Krkin dan prostovoljstva, ki smo ga izpeljali v Češči vasi, se je večina uporabnikov 
preizkusila v jahanju konj, kar imajo zelo radi. 
Veliko uporabnikov se je vključevalo v vodeno telovadbo, ki je potekala v prostorih delavnic in 
ravno tako spodbujamo čim več gibanja (omogočamo sprehode, pohode…). 
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Športne discipline in aktivnosti: 
 
NOGOMET – 3 trenerji se izmenjavajo in trenirajo 13 uporabnikov. Treningi potekajo ob 
petkih od 8,30 do 10,00 ure na stadionu Portoval. 
KEGLJANJE – 3 trenerji se izmenjavajo. Treningi potekajo vsak četrtek 1 uro, na Kegljišču 
Portoval. 
VODENA TELOVADBA – 2 zaposleni 2 x tedensko, 1 uro. 
NAMIZNI TENIS – 2 trenerja. Treningi potekajo redno 1 x tedensko, na Košenicah. Vmes se 
jih večkrat spodbudi in igrajo namizni tenis v avli delavnic. 
ATLETIKA – 3 trenerji. Treningi potekajo sezonsko, po dogovoru. 
SMUČANJE – 2 trenerki. Treningi potekajo sezonsko. 
KRPLJANJE – 2 trenerja. Treningi potekajo sezonsko. 
JAHANJE – 2 spremljevalca. Jahanje poteka po dogovoru. 
OBISKOVANJE FITNESA – 2 spremljevalca. Udeležba na fitnesu poteka po dogovoru. 
 
Pri izvedbi treningov in udeležbi na tekmovanjih smo v pretežni meri odvisni od donatorskih 
sredstev, zato so aktivnosti prilagajali razpoložljivim sredstvom.  
SOS in na sploh športne aktivnosti omogočajo uporabnikom razvijanje in ohranjanje 
psihofizičnih sposobnosti, učenje novih spretnosti, krepiti pogum in prijateljstvo, razvijati 
sodelovanje, doživljati zadovoljstvo in srečo ob športnih aktivnostih ter vse to deliti s svojimi 
prijatelji, družino, trenerji… 
Sledimo sloganu Specialne olimpijade Slovenije: » Pustite mi zmagati, če pa ne morem 
zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu«. 
 
 

4. SAMOZAGOVORNIŠKE SKUPINE 
 
Cilji skupine za samozagovorništvo, ki jim sledimo, so usposobiti ljudi z motnjo v duševnem 
razvoju da: 

- postanejo sam svoj zagovornik, 
- razvijajo občutek lastne vrednosti, pozitivno razmišljajo o sebi, 
- znajo izbirati in sprejemati odločitve, 
- znajo komunicirati s svojim okoljem, 
- prepoznajo lastne sposobnosti in delajo na svojih slabostih, 
- poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo in jo tudi sami nudijo, 
- razvijajo tople medsebojne odnose in razumevanje. 

Vključenim v skupino postaja vedno bolj pomembno: prizadevati si za svoje pravice, gojiti 
medsebojno spoštovanje, imeti pravico izbire, skrbeti zase, pomagati drugim, prihajati na 
sestanke, držati se dogovorov, biti odgovoren, biti poslušan in slišan, biti uspešen ipd. 
 
Samozagovorniške skupine so se sestajale v vseh treh enota storitve vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji. 
 
 

5. SREČANJE OSEB Z MOTNJO IN BREZ MOTNJE »INCLUSIA« 2019 
 
Skupina sedmih uporabnikov se je v času od 9. do 11. aprila 2019  udeležila srečanja 
»INCLUSIA« v Celovcu.  

Organizator srečanja je Dr. Dieter Klammer, ki vsako leto v dopoldanskem času organizira 
druženje v šolah, popoldne pa ponudi različne možnosti ogledov turističnih znamenitosti. Letos 
smo se družili z dijaki 5.B razreda, ki obiskujejo Ingeborg Bachmann Gymnasium.  
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V šoli smo se spoznavali, si jo ogledali, se skupaj fotografirali, se posladkali s sladoledom in 
prisluhnili nastopu glasbene skupine Musica - Kontakt. V razredu smo fotografije vložili v 
papirnat okvir, se nanj podpisali in ga tudi okrasili.  V popoldanskem času smo si ogledali mesto 
Celovec, obiskali Keltenwelt Frog in Caffe Lichspiel, kjer so nam pokazali in razložili postopek 
praženja kave. Seveda smo kavo tudi poizkusili. 

Zvečer smo se družili v pivnici Schleppe Eventhalle, kjer smo plesali ob zvokih avstrijske glasbe. 
Program so popestrili čarovniki, žonglerji, metalci ognja in plesalke. 

 

6. MEDNARODNO SREČANJE “V JATI Z DRUGAČNIMI“ 

Varstveno delovni center Novo mesto je 17.10. 2019 organiziral 4. mednarodno srečanje oseb 
z motnjo in brez motnje v duševnem in telesnem razvoju, ki se ga je udeležilo 135 oseb z 
motnjo v duševnem in telesnem razvoju s spremljevalci. Letos so se srečanja udeležile 
naslednje skupine: VDC Črnomelj, Heimstaette Birkenhof, Udruga s invaliditetom Bolje sutra 
iz Koprivnice, VDC Krško-Leskovec, VDC Novo mesto, OŠ Dragotin Kette, Centar za pružanje 
usluga u zajednici Ozalj, OŠ Drska, OŠPP Mirna, Mosaik iz Deutschlandsberga iz Avstrije, Želva 
Ljubljana podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. Ljubljana – Oddelek VDC 
Kočevje, OŠ Šmihel in Dom starejših občanov Novo mesto.  
 
Gostujoče skupine so dopoldne obiskale osnovne in srednje šole v Novem mestu in okolici: OŠ 
Drska, OŠ Vavta vas, OŠ Šmihel, OŠ Bršljin, OŠ Dolenjske Toplice ter OŠ Trebnje Podružnico 
Šentlovrenc, Grm Novo mesto; Center biotehnike in turizma Kmetijsko šolo Grm in biotehniško 
gimnazijo in Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, Ekonomsko šolo, Gimnazijo Novo mesto ter  
Šolski center Novo mesto Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo.  
 Letos sta na srečanju sodelovali tudi Razvojno izobraževalni center Novo mesto ter Visoko 
šolo za upravljanje podeželja Grm.  
Dopoldne so se  udeleženci spoznavali, se učili drug od drugega, pokazali talente (igrali na 
inštrumente, peli, plesali… Del srečanja je bila delavnica, kjer so glede na letošnjo temo 
ekologija izvajalo aktivnosti povezane s to temo in sicer: izdelovanje obeskov za ključe, stojala 
za svinčnike, tkanje preprog iz starega tekstila, izdelava posodic iz papirja, likovne tehnike, 
„uporabljeno vrnimo v uporabo“, izdelava koša za odpadke, izdelava igre človek ne jezi se, 
kuharska delavnica in priprava pogrinjka, izdelava eko mazil, namazov, ogled parka, 
ustvarjanje z jesenskim listjem, eko kviz, urejanje okolice, igranje na inštrumente, predstavitev 
foto in video studia in izdelava okvirjev, ustvarjanje v kemijski učilnici, izdelava stojala za 
fotografijo, igranje na inštrumente, izvedba predstve. 
Bistvo letošnjega srečanje je namreč spoznavanje in sprejemanje oseb z motnjo v duševnem 
in telesnem razvoju in ozaveščanje v skrbi za naš planet. 
V OŠ Drska so si učenci lahko ogledali E-transformer – multimedijski tovornjak, ki ga je podjetje 
Zeos postavilo pri šoli in jim s poučnim filmom na izviren in zanimiv način predstavilo ločevanje 
in ponovno uporabo e-odpadkov. 
 
V popoldanskem delu srečanja je g. Emilio Murtič iz Podjetja Komunala v Gostišču Loka izvedel 
predavanje na temo ekologija. Sledil je ogled E-transformerja na Loki. Skupine, ki so želele, 
so si ogledale naše lepo mesto. V Gostišču Loka smo imeli zaključno slovesnost.  
 
 
7. PROJEKT “DIGISTORID 2019 - 2020“ 

Na povabilo strokovne delavke iz CIK Trebnje smo se vključili v mednarodni projekt Digital 
Storytelling. Vključenih bo 6 uporabnikov in spremljevalki iz Cik-a in VDC NM enote Trebnje. 
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Delavnica bo potekala v treh različnih državah (Italija, Litva in Slovenija). Prva delavnica, ki 
je potekala v Italiji je uspešno zaključena. 

Kaj je Digital storytelling? 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju predstavljajo eno od ranljivih skupin. Še posebej 
zaskrbljujoča je diskriminacija v izobraževanju – ljudje z motnjami v duševnem razvoju imajo 
manj priložnosti za izobraževanje kot katera koli druga skupina.  

Digital Storytelling je moderna oblika pripovedovanja zgodb oziroma metoda, ki se lahko 
uporabi kot izobraževalno orodje. Pojem ”digital storytelling” pomeni enostaven in kreativen 
proces, skozi katerega osebe, ki imajo malo ali nič izkušenj z delom na računalniku, osvojijo 
osnovne veščine 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. 

Izražanje preko digitalnih zgodb bo osebam z motnjo v duševnem razvoju omogočalo večjo 
dostopnost, udeležbo in učno uspešnost v vseživljenjskem učenju. Prav tako pa bo razširjanje 
njihovih življenjskih zgodb povečalo ozaveščenost o ciljni skupini, spodbujalo nediskriminacijo 
in prispevalo k njihovi socialni vključenosti. 

Glavni namen projekta je razviti inovativen učni pristop – digitalno pripovedovanje osebnih 
zgodb (digital storytelling), prilagojeno ljudem z motnjami v duševnem razvoju. V projektu 
bodo predstavljena inovativna učna orodja za zaposlene, ki jim bodo pomagala pri razvijanju 
spretnosti in opolnomočenju oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

 

8. PROSTOVOLJSTVO  
 
Smernice razvoja prostovoljstva v VDC Novo mesto : 

1. uvodno predstavitev VDC, ki jo izvede strokovni delavec v enoti, kjer se bo 

prostovoljec vključeval.  

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

dogovoru s prostovoljcem načrtuje prostovoljno delo (termine, vsebino... ). 

3. evidentiranje obiskov prostovoljca – mentor je dolžan voditi evidenco obiska 

prostovoljca na predpisanem internem obrazcu. 

4. evalvacija prostovoljnega dela - opravi strokovni delavec glede na presojo 

spremljanja opravljanja prostovoljnega dela posameznega prostovoljca oz. skupine 

prostovoljcev, vendar vsaj 1x v polletju. 

5. dogovor s prostovoljcem in njegovo zavarovanje izvedemo za prostovoljce, ki 

opravijo kontinuirano minimalno 15 ur prostovoljnega dela mesečno, za ostale velja 

ustni dogovor brez zavarovanja.  

 
Poročila so pripravili:  
Andreja Jurovič, Andreja Klobučar, Janja Jakše, Greg Mirt, Maja Medic Tomič, Martina Golobič, 
Melita Jarc, Mojca Zver, Nataša Turk,  Renata Grill, Sandra Grabić, Suzana Savičić  in Romana 
Trpin 
 
 

Novem mestu, februar 2020       
 

Direktorica 
Romana Trpin 


