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I. Uvod 
 

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

- 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. 
 
Leto 2020 je zaznamovala epidemija COVID – 19, ki je korenito zarezala v planirane 
dejavnosti, vsakdanjik uporabnikov in zaposlenih v VDC Novo mesto. Kljub temu in pojavu 
okužb znotraj zavoda smo izvajali storitev institucionalno varstvo in storitev vodenja, varstva 
in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Epidemija je od vseh zaposlenih zahtevala nenehno 
prilagajanje, reagiranje novo nastalim situacijam, dodatnim psihofizičnim naporom. 
 
Na področju investicijskih vlaganj za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji, smo leto preživeli v pričakovanju odziva pristojnega ministrstva na dokument za 
investicijo (DIP) za nove delavnice v Trebnjem, ki ga je arhitekturni biro Arta Design pripravil 
in zahtevano dopolnitev ustrezno dopolnil z idejnimi zasnovami, kar pa se je zavleklo za nekaj 
mesecev zaradi novega Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 
15/21 – ZDUOP), po katerem je potrebno že v času idejne zasnove pridobiti vsa potrebna 
soglasja. V mesecu aprilu nas je ministrstvo seznanilo, da je Vlada Republike Slovenije dne 
11. 4. 2020 sprejela sklep, št. 410037/2020/7, s katerim je bil sprejet ukrep začasnega 
zadržanja izvrševanja proračuna, na podlagi katerega z dnem uveljavitve tega sklepa ni 
mogoče prevzemati novih obveznosti, ki bi bremenile proračun države. Skladno z navedenim 
ministrstvo kot soinvestitor trenutno ne more obravnavati prejete dopolnitve DIP in pristopiti k 
izdaji sklepa o potrditvi DIP. Zaradi spremenjenih razmer (razglasitve epidemije in močno 
poslabšanih kazalnikov gospodarskih gibanj) in nastanka novih obveznosti za državni 
proračun se je namreč Vlada Republike Slovenije odločila, da pripravi rebalans proračuna za 
leto 2020. Rebalans proračuna bo lahko vplival na spremembo obsega sredstev, ki bodo v 
proračunu v letu 2020 namenjena investicijskim vlaganjem. Posledično bi to lahko vplivalo na 
spremenjen terminski plan za izvedbo načrtovane investicije in načrt financiranja po časovni 
dinamiki. Glede na navedeno bo ministrstvo vse predlagatelje investicijskih projektov po 
sprejemu rebalansa proračuna seznanilo s proračunskimi možnostmi za izvedbo predlagane 
investicije v letu 2020. VDC Novo mesto bo v primeru, da bi se to izkazalo kot nujno potrebno, 
eventuelno moral pristopiti k ponovni pripravi spremembe DIP. 
 
Nekaj vzdrževalno sanacijskih del smo vseeno izvedli, in sicer v BE Novo mesto – sanacijo 
kanalizacijskega voda, v enoti I v Šmihelu smo izvedli spremembo namena mizarske delavnice 
v ustvarjalno delavnico, uredili prostor za skupino Zarja s pisarno za strokovno delavko, uredili 
telekomunikacijske vode v delavnicah Mavrice, Zarja in pisarni strokovne delavke, uredili smo 
varovalno ograjo pred zavodom, podaljšali klančino za dostop v park, ureditev dveh parkirnih 
mest, varovalna vrata na klančinah na igrišče zavoda, ureditev delavnice za vzdrževalno 
službo zavoda, ureditev prostora za potrebe čistilnih naprav in ostalih pripomočkov. 

 
Na našo spletno stran smo posodobili in jo prilagodili v skladu z določbami Zakona o 
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, na način, da smo omogočili orodja za dostopnost. Na 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
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spletni strani sprotno objavljamo novice, posodabljamo seznam donatorjev, dodajamo izdelke 
v e- trgovino, itd.. V primerjavi z letom 2019 je bila naša spletna stran v letu 2020 obiskana za 
228,7% pogosteje, kar pomeni preko 16.000 obiskov. Našo spletno stran je v letu uporabljalo 
9,1 tisoč (185,8% porast v primerjavi z letom 2019) uporabnikov. 
 
Še vedno smo izvajali tudi timske sestanke, mesečne sestanke znotraj delovnih organizacij 
oz. enot. Izvedli smo tudi sestanek s starši. Izvajala se je tudi supervizija, ki jo je vodila 
dolgoletna zunanja sodelavka dr. Zdenka Zalokar Divjak. 
 
V letu 2020 smo planirali izvesti 5. mednarodno srečanje “V jati z drugačnimi“ na temo zdravja, 
a smo se zaradi negotovih razmer vezanih na epidemijo SARS – CoV – 2 (COVID – 19) 
odločili, da le tega izvedemo v letu 2021, ko in če bodo razmere to dopuščale. Ocenili smo, da 
izvedba v e – obliki ne bi dosegla namena in cilja projekta, ki je med drugim tudi neposredna 
medsebojna interakcija vseh vključenih v projekt. 
 
Na področju storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji nam je v letu 2020 
tovarna zdravil Krka zaupala naročilo 9.674 kosov daril za svoje zaposlene in upokojence 
(brisača in knjiga). To je bil kar velik izziv za enoto II (Bršljin). Morali so se reorganizirati tako 
kadrovsko kot prostorsko in preoblikovati skupine uporabnikov. Z veliko volje tako uporabnikov 
in zaposlenih nam je naročilo uspelo dokončati pred rokom. 
V vseh t. i. delavnicah smo poleg lastnega programa opravljali še kooperativna dela. Iz 
lastnega programa naj izpostavimo šivanje zaščitnih mask, priprava božični – novoletnih 
voščilnic, adventne dekoracije, lesene sveče, ki so nastale v sodelovanju s podjetjem 
Komunala Novo mesto d.o.o., kuhinjske krpe in predpasnike, ki jih prodajamo v lastni trgovini 
in v sodelovanju s podjetjem Lubadarwood, … 
Zaradi nujnosti prilagoditve izvajanja storitve VVZPP smo organizirali obiske na domu 
uporabnikov, preselili druženje in pogovore na splet (aplikacija ZOOM, Facebook, Viber, 
Skype), obudili pisanje običajnih pisem uporabnikom. S pismi jih seznanimo z dogajanjem v 
zavodu. Poleg tega jim vsak teden pošljemo s pismom še pobarvanko, recept in telovadne 
vaje. Vse skupaj je napisano v skladu z »lahkim branjem«. 
 
V mesecu septembru 2020 je v zavodu potekalo Inštruktažno svetovanje v organizaciji 
Socialne zbornice Slovenije, v sestavih treh članov komisiji. Namen inštruktažnega svetovanja 
je bil ugotoviti dejansko stanje dela strokovnih delavcev, ugotoviti strokovno primernost metod 
dela, ki jih strokovni delavci uporabljajo pri izvajanju storitve, ugotoviti morebitne nepravilnosti 
pri izvajanju soc. var. dejavnosti in prednostne usmeritve. V okviru svetovanja je bil izveden 
pregled dokumentacije, opravljeni pogovori (socialna delavka, uporabnica, vodja BET, 
predstavnico uporabnikov oz. staršev v svetu zavoda, direktorjem). Ugotovitve, mnenje oz. 
priporočila komisije so bile, da je potrebno dopolniti oz. posodobiti organigram zavoda, 
poenotenje programa dela in poročila, spremeniti sestavo strokovnega sveta in komisije za 
sprejeme, odpuste in premestitve, priporočali so imenovanje članov kolegija vodij, še naprej 
ažurirati spletno stran, posodobiti listo pravic uporabnikov, v individualnih načrtih konkretni cilji 
(opredeljeni časovno), in enoten seznam čakajočih (evidenčne vloge). Vse predloge, 
pripombe, umeritve za izboljšanje našega dela smo že realizirali ali pa jih pri svojem delu še 
vedno upoštevamo. 
 
V mesecu oktobru 2020 smo prejeli Znak kakovosti v skladu z Vodnikom Evropske 
solidarnostne enote. Znak kakovosti je predpogoj za pridobivanje sredstev iz programa 
Evropska solidarnostna enota. Gre za program, ki podpira nacionalno in mednarodno 
prostovoljstvo, pripravništva in zaposlitve. S pridobljenim znakom kakovosti organizacija 
pridobi možnost pridobivanja sredstev in razvoj programov in projektov znotraj programa. 
Projekti so kratkoročni in dolgoročni. Trajajo od 2 mesecev do 3 let. Znak kakovosti velja 7 let. 
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Z dnem 31.12.2020 je VDC Novo mesto prejel certifikat EQUASS Assurance za storitev 
institucionalnega varstva in storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji. 
EQUASS (European Quality in Social Service) – Evropski sistem kakovosti na področju 
socialnih storitev je nastal na pobudo Evropske platforme za rehabilitacijo (EPR – European 
Platform for Rehabilitation). EQUASS zagotavlja celostne storitve na področju potrjevanja, 
razvoja, promocije in certificiranja kakovosti, ki so skladne z evropskimi zahtevami kakovosti 
pri zagotavljanju socialnih storitev. EQUASS si prizadeva okrepiti področje socialnih storitev z 
vključevanjem izvajalcev storitev v kakovost in nenehno izboljševanje ter z zagotavljanjem 
kakovosti storitev uporabnikom po vsej Evropi. EQUASS sistem kakovosti na področju 
socialnih storitev (EQUASS Assurance), je sistem certificiranja za zagotavljanje in nadzor 
kakovosti socialnih storitev. Organizacijam, ki izvajajo socialne storitve, omogoča udeležbo v 
zunanjem procesu certificiranja na evropski ravni, s katerim uporabnikom in drugim 
zainteresiranim stranem zagotovijo kakovost svojih storitev. 
 
Tudi v letu 2020 je bila izvedena notranja revizija zunanje revizorske hiše. Predmet revizije je 
pregled pravilnosti poslovanja VDC Novo mesto v letu 2019 in del leta 2020, in sicer na 
naslednjih področjih poslovanja zavoda: 

1. pregled pravilnosti poslovanja na kadrovskem področju  
a. obračun plač in drugih stroškov dela, 

2. pregled pravilnosti postopkov izvedbe javnih naročil – odhodki (nabava storitev in 
blaga, osnovnih sredstev) 

a. nabava blaga, materiala in storitev – v preveritev je bilo zajetih 10 manjših javnih 
naročil (v vrednosti med 1.000 EUR in 20.000 EUR) 

3. pregled pravilnosti postopkov pri obračunavanju in zaračunavanju storitev – prihodki 
a. prihodki iz naslova oskrbnin (občina, starši, MDDSZ, ZPIZ) 
b. prihodki od prodaje blaga in storitev 
c. drugi prihodki 

4. pregled pravilnosti vzpostavljenega finančno – računovodskega spremljanja 
poslovanje 

a. obračun davka od dobička pravnih oseb. 
Iz revizijskega poročila izhaja, da je bilo poslovanje na v pregled zajetih področjih poslovanja 
zavoda v letu 2019 in delu leta 2020 skladno z načeli zakonitosti in preglednosti in da so bile 
na v pregled zajetih področjih vzpostavljene in delujoče ustrezne notranje kontrole, ki so 
zagotavljale, da je bilo poslovanje pregledno, pravilno in skladno s zakonodajo. 
Podano je bilo zagotovilo, da: 

- ima zavod vzpostavljene ustrezne kadrovske evidence, 
- so vzpostavljene ustrezne notranje kontrole, ki zagotavljajo, da so stroški dela 

obračunani v skladu s pravnimi podlagami in skladno s predpisi ter vzpostavljenimi 
evidencami, 

- so vzpostavljene ustrezne notranje kontrole, ki zagotavljajo, da se postopki izbire 
dobaviteljev blaga in izvajalcev storitev izvajajo na pregleden način in da hkrati 
zagotavljajo gospodarno in uspešno poslovanje zavoda, skladno z veljavno 
zakonodajo, 

- so vzpostavljene notranje kontrole, ki zagotavljajo, da so prihodki zavoda ministrstvu, 
občini oz. staršem, … zaračunani v ustrezni višini in 

- sistem notranjih kontrol pri finančno – računovodskem spremljanju poslovanja zavoda 
zagotavlja, da so finančno računovodske informacije pravilne, točne, ter podprte z 
ustreznimi knjigovodskimi listinami, izvrševanje plačil obveznosti pa se vrši na prave 
konte poslovnih partnerjev zavoda ter da kot take predstavljajo ustrezno podlago za 
obračun davka od dobička pravnih oseb. 

Vse navedeno pomeni, da pri delovanju VDC Novo mesto in preverjenih področjih poslovanja 
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ni bilo ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti oziroma morebitnega neskladja s pravnimi 
podlagami. 
 
V našem zavodu imamo na oddelku varstva, vodenja in nege uporabnike s težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju, ter dodatnimi motnjami, ki se občasno še potencirajo. V juniju 
2019 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 MDDSZ, 
MZ, socialno inšpekcijo in Varuha človekovih pravic. Ministrstvo za zdravje se je izreklo za 
nepristojno za odločanje v tej zadevi, MDDSZ in socialna inšpekcija se nista odzvali, Varuh pa 
je zaprosil za sodbo in negativne odgovore posebnih zavodov. Na podlagi ponavljajočega se 
vedenja in nerešene situacije je bil na predlog Varuha človekovih pravic ponovno podan 
predlog za premestitev uporabnika na varovani oddelek. Ta predlog je bil s sklepom sodišča v 
aprilu ponovno zavrnjen. V mesecu juniju je bil uporabnik zaradi hudega agresivnega izpada 
ponovno hospitaliziran v PK Ljubljana. Po vrnitvi v našo oskrbo smo v mesecu juliju 2020 
zaprosili pristojni CSD za pomoč, da prične s postopkom predloga za sprejem osebe na 
zdravljenje brez privolitve na podlagi sklepa sodišča. CSD je na podlagi sodnih praks ter 
izdanega sodnega sklepa v preteklem postopku, na sodišče podal predlog za sprejem na 
varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve na podlagi sklepa sodišča in se 
pri tem opiral na sodno prakso glede ravnanja sodišč, ko so zavodi prezasedeni. Sodni 
izvedenec psihiatrične stroke je zaradi epidemije z uporabnikom opravil pogovor po telefonu. 
Trenutno je postopek še vedno v fazi poizvedbe glede izpolnjevanja pogojev za sprejem osebe 
brez privolitve pri socialno varstvenih zavodih. 
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II. POROČILO O DELU ENTO VDC NOVO MESTO 
 
a) Institucionalno varstvo Šmihel 

 
Stanovanjski del 

 
Lokacija: Šmihel 3, 8000 Novo mesto 
 
Št. zaposlenih: 1 strokovni delavec + 2 varuha  
 
Št. uporabnikov: 31  

  število starost opomba 

spol časovno obdobje skupaj najstarejši najmlajši   

Ž 
01.01.-20.12.2020 16 

83 33 
/ 

21.12.-31.12.2020 15 smrt stanovalke 

M 01.01.-31.12.2020 15 77 35 / 

 
Opis (na kratko opišete enoto oz. službo) 
 
Popoldansko delu v zavodu na stanovanjskem delu je izredno pestro in polno izzivov. Gre za 
delo z uporabniki, ki so v dopoldanskem času vključeni v storitev VVZPP bodisi na lokaciji 
Bršljin bodisi na lokaciji Šmihel, popoldneve pa preživljajo v zavodu v Šmihelu. Strokovna 
delavka tedensko pripravi program popoldanskih aktivnosti, pri katerem upošteva želje 
uporabnikov ter njihove sposobnosti, istočasno pa izhaja iz ciljev, ki so navedeni v individualnih 
načrtih. Izvedbo programa se dnevno prilagaja, glede na trenutne situacije ter glede na 
razpoložljiv kader. Namen popoldanskih aktivnosti je soustvarjanje prijetnega življenjskega 
okolja, pomoč pri reševanju konfliktnih situacij ter ohranjanje osvojenih spretnosti in 
pridobivanje novih. 
 
STRUKTURA ZAPOSLENIH + DELOVNI ČAS: 
 

zaposleni delovni čas ure obrazložitev 

1 varuh od 14.00 – 18.30 ure 4h 30 min 12-urni delovnik 

  od 19.00 – 21.00 ure 2h  varuh iz 2. nadstropja 

1 varuh od 14.20 – 21.00 ure 6h 40 min   

1 strokovna  
delavka od 11.30 - 19.30 ure oz. od 12.00 - 20.00 ure 8h   

 
STALNOST KADRA: 
 
O stalnosti kadra ne moremo govoriti, saj se je delovna ekipa menjavala bodisi vsake dva dni 
bodisi dnevno, kar je oteževalo načrtovanje, pripravo ter izvedbo aktivnosti. Dnevno so bili tako 
prisotni trije zaposleni, ki so s skupnimi močni skrbeli za uporabnike. Pomembno vlogo pri tem 
je imela strokovna delavka (3. zaposlena), ki je skrbela za rdečo nit med posameznimi tedni. 
 
UPORABNIKI: 

 
Skupina uporabnikov ima poleg motnje v duševnem razvoju tudi nekatere druge motnje oz. 
specifike. Skupina 31 uporabnikov je nehomogena skupina, katere uporabniki so v 
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dopoldanskem času vključeni v štiri različne skupine, glede na sposobnosti, osvojene veščine 
in drugo specifiko (7 uporabnikov je na invalidskih vozičkih, 2 uporabnika imata motnje 
požiranja in potrebujeta pomoč na področju hranjenja, 2 uporabnici sta slepi oz. slabovidni in 
potrebujeta pomoč na področju transferjev, pri enem uporabniku je prisoten motorični nemir in 
potrebuje veliko usmerjanja in pozornosti, nekaj uporabnikov ima težave tudi v duševnem 
zdravju, pri nekaterih do izraza prihajajo posebnosti povezane s motnjami avtističnega spektra, 
tretjina uporabnikov je starostnikov, pri nekaterih se nakazuje demenca) in zanje skrbi 1x več 
zaposlenih kot v popoldanskem času (skladno s trenutno veljavnimi kadrovskimi normativi, kar 
pa zdrži zgolj na papirju). V popoldanskem času so ti isti uporabniki združeni v eno veliko 
skupino, posledično se tako dnevno srečujemo z različnimi situacijami, kar od zaposlenih 
zahteva veliko iznajdljivosti, fleksibilnosti, mirnosti in potrpežljivosti.  
 
URNIK POPOLDANSKIH AKTIVNOSTI 
 

časovni okvir aktivnost 

14.00-14.30 predaja službe; dogovor z zaposlenimi glede načrtovanih dnevnih aktivnosti ter  

  priprava pripomočkov 

14.30 prihod uporabnikov iz delavnic v spremstvu zaposlenih 

14.30-15.20 urejanje uporabnikov (uporabniki na inv. vozičkih) 

  kuhanje kave, priprava in razdelitev malice ločeno na D in L strani, pogovor 

15.20-16.45 izvedba tedenskih aktivnostih 

  Ø  vezano na urejanje ožjega okolja: 

  ·       vsak drugi teden preoblačenje postelj 

  ·       vsak vmesni teden skladno z dogovorom urejanje garderobnih omar,  

  omaric za čevlje, nočnih omaric in posteljnih predalnikov 

  ·       1x tedensko čiščenje invalidskih vozičkov 

  ·       tedensko zalivanje rož na okenskih policah v 1. nad. 

  Ø  sestanek z uporabniki (začetek tedna) 

  Ø  priprava svežih oblačil za naslednji dan 

  Ø  aktivno preživljanje prostega časa 

  ·       dnevno individualne zaposlitve po željah stanovalcev  

  ·       kuharske, glasbene, ustvarjalne, pogovorne delavnice, praznovanja 

  ·       izleti v bližnjo in širšo okolico  

16.30-16.45 priprava in razdelitev osvežilnega napitka uporabnikom 

16.45-17.15 popoldanska malica zaposlenih 

17.15-17.55 večerja v 1. nadstropju + večerna nega (11 uporabnikov) 

  (7 uporabnikov na inv. vozičkih + 4 uporabnice) 

  preživljanje prostega časa prosto po izbiri do 18.00 (ostali uporabniki) 

17.55-18.00 priprava na večerjo (umivanje rok) 

18.00-18.30 večerja v jedilnici (vseh ostalih 20 uporabnikov) 

18.30-20.00 
urejanje uporabnikov (večerna nega, umivanje zob, tuširanje, striženje nohtov, 
britje) 

  vnos pomembnejših zadev v aplikacijo Probit 

po 20.00  nočni počitek 
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Posebnosti, zanimivosti:  
 
Leto 2020 je bilo posebno iz vseh vidikov. Prineslo nam je veliko novih izzivov. Od meseca 
marca 2020 dalje smo se spopadali z novo nastalo situacijo v državi – epidemijo nalezljive 
bolezni COVID 19.   
 
KADROVSKA POKRITOST 
 
Od 01.01.-31.03.2020 so bili skladno z dogovorom na seji strokovnega sveta v mesecu 
decembru 2019 na razporedu dela pisani trije zaposleni (varuhi/bolničarji), ki so skupaj s 
strokovno delavko skrbeli za 31 uporabnikov.  
 
Od 04.04 2020 do 31.05.2020 smo zaposleni delali v spremenjenem delovnem času (12 urni 
delovnik za vse zaposlene). Uporabniki v 1. nadstropju so bili ločeni na L (17 uporabnikov) in 
D stran (9 uporabnikov). Za uporabnike je skrbela delovna ekipa petih zaposlenih (na levi strani 
dva bolničarja/varuha + strokovna delavka, na D strani dva zaposlena).  
 
Od 01.06.2020 do 19.10.2020 so bili sproščeni nekateri preventivni ukrepi. Življenje v 
stanovanjskem delu zavoda se je delno vrnilo na stare tire. Uporabniki so bili ponovno združeni 
in bili tako ena velika skupina. Zanje so skrbeli trije zaposleni (dva varuha + strokovna 
delavka), razen v času koriščenja LD, ko sta za uporabnike skrbela zgolj dva zaposlena.  
 
V mesecu oktobru (05.10.2020) se nam je pridružil zaposleni s trimesečno poskusno dobo na 
delovnem mestu varuh 1, ki naj bi sicer delal v 1. nadstropju izmenično dva tedna, ostala dva 
tedna pa na negovalnem oddelku v 2. nadstropju, a je zaradi potreb po delni reorganizaciji 
večino časa do konca leta delal v 1. nadstropju. 
 
Od 30.11.2020 je bila uvedena sprememba – prerazporeditev zaposlenih v storitvi dnevnega 
varstva enote Šmihel v storitev institucionalnega varstva - popoldansko delo. Vse dni, razen v 
zadnjem tednu leta, ko je bila na razporedu pisana zgolj ena zaposlena VVZ, sta se v delo po 
razporedu vključevala dva zaposlena, poleg varuha in strokovne delavke (skupaj 4 zaposleni).  
 
Odsotnost uporabnikov 
 
Odsotnost uporabnikov v letu 2020 je bila vezana predvsem na preventivne ukrepe ter 
narekovane omejitve in navodila  s strani NIJZ, MZ in MDDSZ. Z odsotnimi uporabniki smo bili 
v telefonskih stikih, preko sms sporočil ter pisem in voščilnic.  
 

odsotnost uporabnikov v letu 2020 

mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

št. prisotnih uporabnikov 31 31 25 25 25 30 22 23 30 27 26 25 

št. odsotnih uporabnikov - cel mesec 0 0 0 6 6 1 1 0 0 0 5 5 

št. odsotnih uporabnikov - nekaj dni 0 0 6 0 0 0 8 8 1 4 0 1 

skupaj 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
Zagotavljanje higiene 

 
Pretežni del leta 2020 je bil dan poseben poudarek na pravilni, temeljiti higieni umivanja rok 
ter higieni kašlja. Dnevno smo razkuževali igrače, mize ter zračili prostore.  
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Začasno institucionalno varstvo 
 

Tekom leta je bila v sobi za začasne sprejeme 2x izpeljana namestitev uporabnikov, ki so sicer 
vključeni v dnevno varstvo, kar je manj kot preteklo leto, ko je bila 9x izpeljana začasna 
namestitev. Za vse začasne stanovalce je bilo primerno poskrbljeno. 
 

začasno institucionalno varstvo 

časovni okvir št. oseb 

10.01.-12.01.2020 2 osebi 

12.10.-23.10.2020 1 oseba  

 
Popoldanske aktivnosti 
 
Kljub vsem narekovanim omejitvam so se v popoldanskem času izvajale različne aktivnosti z 
namenom ohranjanja sposobnosti uporabnikov, vzdrževanja njihove fizične kondicije ter 
ohranjanja zadovoljstva uporabnikov ter njihovih staršev/svojcev. Aktivnosti so se izvajale na 
naslednjih področjih: 
 

 Skrb za samega sebe 
Uporabnike se je usmerjalo in vzpodbujalo pri izvajanju osebne higiene (higiena zob, umivanje 
rok, tuširanje, umivanje s krpico, britje). Uporabnike se je spodbujalo k čim večji samostojnosti. 
1x tedensko se je izvajalo striženje nohtov. Zaposleni smo na tem področju opažali 
spremembe; nihče izmed uporabnikov ni več zavračal tuširanje, tudi uporabnica, ki je imela v 
preteklem letu s tem težave. Sicer se je še vedno največkrat stuširala in uredila v prisotnosti 
strokovne delavke, a je vse potekalo bolj tekoče. Vsi uporabniki so bili večkrat deležni frizerske 
storitve znotraj zavoda. V tem letu ni nihče opravil frizerske storitve izven zavoda 
(ukrepi/prepovedi povezani z epidemijo).  
 

 Skrb za ožje okolje 
Skupaj z uporabniki smo urejali ožje okolje in skrbeli za higieno: preoblačili smo postelje, urejali 
garderobne omare, nočne omarice, omarice za čevlje, posteljne predale, sprotno sortirali 
oprana oblačila po omarah, 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.  
 

 Gospodinjske aktivnosti 
Dnevno smo pripravili popoldansko malico, kuhali kavo in čaj, glede na letni čas ali posebne 
priložnosti, izvedli smo več kuharskih delavnic, kjer smo pripravili različne priboljške 
(palačinke, kolačke, sadne kupe, ledene kave, osvežilne napitke). 
Načrtovana uvedba dežurstva pri gospodinjskih opravilih pri uporabnikih je bila prestavljena 
za nedoločen čas, saj je bilo v tem letu potrebno povečati oz. zagotoviti dosledno higieno 
(razlog - epidemija). So pa bili uporabniki vpeti tudi v ta opravila, kadar so bili v vlogi 
pomočnikov zaposlenih. Kuharski tečaj v okviru društva Sožitje je bil v tem letu odpovedan 
(razlog - epidemija). 
 

 Prostočasne aktivnosti (znotraj zavoda, v neposredni bližini zavoda ter v širši okolici) 
Ob lepem vremenu smo se družili v parku zavoda, kjer smo telovadili, se igrali igre z žogami 
in vodnimi balončki, pihali vodne mehurčke, metali žogo na koš, igrali badminton, prepevali in 
plesali ob glasbi, se sprehajali, kolesarili, se gugali na gugalnici, brali časopis in pravljice, listali 
revije, pometali, opazovali okolico ter se pogovarjali. Ob slabem vremenu pa smo izvajali 
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različne delavnice v dnevnem prostoru (glasbene, ustvarjalne, pogovorne, plesne, bralne, 
sprostitvene, ), se igrali namizne družabne igre (Bingo, Tik, tak,bum!, Človek ne jezi se), 
sestavljali didaktične igrače, reševali uganke in tematske kvize, barvali pobarvanke, risali, 
listali revije in stare fotografije, si ogledali različne slovenske filme, brali pravljice. Izvedli smo 
različna praznovanja (rojstni dnevi, silvestrovanje) in obeležili različne praznike, a na malce 
drugačen način kot pretekla leta (razlog – epidemija). 
Vse aktivnosti, ki smo jih sicer izvajali v širši okolici zavoda (obiski trgovskih centrov, rekreacija 
ter kuharski tečaj v OŠ Dragotina Ketteja, udeležba na različnih prireditvah, koncertih, 
srečanjih, pohodih, plavanje v Šmarjeških in Dolenjskih Toplicah), v tem letu niso bile 
realizirane. Izjema je bila udeležba na poletnem pikniku v sklopu društva Sožitje Novo mesto, 
v času, ko ni bila razglašena epidemija ter krajši izleti v naravo, ko je bila razglašena epidemija. 
 

 Socialne veščine 
Veliko časa je bilo namenjeno pogovoru z uporabniki; imeli so možnost povedati svoje želje, 
predloge in nam zaupali svoje težave. Skupinskih sestankov je bilo v tem letu sicer manj kot 
preteklo leto, a so se jih uporabniki radi udeleževali.  
Nekateri uporabniki so se z veliko težavo soočali z novo nastalimi situacijami in s 
spremembami, ki so bile uvedene (nova lokacija dnevnega varstva, novo oblikovane skupine, 
zaklenjena vhodna vrata, prepoved izvajanja aktivnosti v širši okolici zavoda, prepoved 
obiskov,…). Potrebovali so veliko pozornosti, usmerjanja, razumevanja in postavljanja meja s 
strani zaposlenih. Kazala se je tudi povečana stopnja tako verbalne kot tudi fizične agresije.  
Zato je bil dnevno/tedensko dan poudarek na ustrezni komunikaciji, dobrih medsebojnih 
odnosih ter primernem obnašanju. Sproti smo reševali nastale konflikte. Večina uporabnikov 
pa je uvedene spremembe s pomočjo zaposlenih relativno dobro in hitro sprejela. 
 

 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 bližnjo 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. 
V letu 2020 smo uvedli večerno branje ali predvajanje pravljic, kar se je izkazalo za izredno 
dobro sprejeto.  
 

 Svojci 
Stike s svojci so uporabniki vzdrževali preko telefonskih klicev, pisem, voščilnic, osebnih stikov 
v vnaprej določenem prostoru v pritličju zavoda z vsemi narekovanimi preventivnimi ukrepi. 
Strokovna delavka je po potrebi opravljala razbremenilne pogovore s starši oz. svojci. 
Sestanka s starši/svojci konec leta 2020 ni bilo, zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni 
COVID 19 ter prepovedi zbiranja ljudi. 
 

 Sodelovanje z okoljem (prostovoljci, društva, akcije) 
Interes glede prostovoljstva so posamezniki izkazali tudi v letu 2020, a le tega ni bilo moč 
izpeljati, zaradi ukrepov, ki jih je narekovala vlada, vezano na epidemijo nalezljive bolezni. 
Tako se je z nami v letu 2020 družila zgolj ena prostovoljka, dijakinja Gimnazije Novo mesto 
in sicer v mesecu januarju in februarju, ko še ni bila razglašena epidemija nalezljive bolezni. 
V RIC Novo mesto smo sodelovali na daljavo. Po njihovih navodilih in z dostavljenimi 
pripomočki smo izvedli nekaj ustvarjalnih delavnic (izdelava risb iz krep papirja, izdelava 
dišečih sveč). 
V mesecu septembru smo spremljali skupino štirih uporabnikov na akciji GOGO (Gibalno 
ovirani gore osvajajo) v okviru planinske zveze Slovenije.  
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Prav tako smo sodelovali z društvom Sožitje Novo mesto. Konec leta smo sodelovali pri 
pripravi daril, katera smo na božični večer razdelili vsem uporabnikom članom društva.  
 

 Sodelovanje med enotami zavoda 
Dnevno smo sodelovali z zaposlenimi iz enote Bršljin in enote Šmihel, 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 (delavnice–stanovanjski del) je nekaterim uporabnikom 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.  
Dnevno smo sodelovali tudi z zaposlenimi iz 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. Prav tako smo 
sodelovali, kadar je bilo potrebno opraviti nujen obisk lekarne za potrebe zavoda. 
Konec leta (zadnji teden v letu) je bila realizirana ideja o sodelovanju med enotami oz. 
storitvami v smislu medsebojne pomoči. Tako je dopoldanska ekipa zaposlenih poskrbela za 
tedensko tuširanje in urejanje izbranih uporabnikov, kar je posledično deloma razbremenilo 
okrnjeno popoldansko ekipo zaposlenih.  
 
Zagotavljanje varnosti 
 
V letu 2020 so bila vhodna vrata zavoda ter vhodna vrata stanovanjskega dela zavoda 
dosledno zaklenjena, zaradi nastopa epidemije nalezljive bolezni, kar je zagotavljalo večjo 
varnost za vse uporabnike. V stanovanjskem delu zavoda namreč biva nekaj uporabnikov, 
kateri izkoristijo prav vsako priložnost in odidejo v bližnjo okolico zavoda, če so vrata zavoda 
odprta ter v tistem trenutku ni v njihovi neposredni bližini zaposlenega.  
 
Evalvacije, strokovna poročila, poročila o delu 

 
Za vsakega uporabnika posebej je bila napisana evalvacija IP. Evalvacije so bile izvedene v 
času od 01.01. - 31.03.2020. Prav tako je bil napisan povzetek evalvacij IP. 
Poleg evalvacij IP je strokovna delavka pripravila nekaj strokovnih poročil za nevrologe za 
potrebe kontrolnih pregledov ter strokovno poročilo za pridobitev individualno izdelanega 
počivalnika za uporabnika, kar je bilo na veliko željo uporabnika tudi realizirano.  
Mesečno je strokovna delavka pripravila poročila o delu ter izpostavljala pomembnejše 
tematike na sestankih strokovnega sveta.  
V letu 2020 je strokovna delavka opravila več razbremenilnih pogovorov z zaposlenimi, saj so 
se tudi oni težje soočali z novo nastalo situacijo epidemijo nalezljive bolezni ter z vsemi ukrepi 
in navodili, ki so bili narekovani s strani države. 
Dnevno je strokovna delavka v računalniško aplikacijo ProBit beležila posebnosti pri 
uporabnikih, o vseh večjih posebnostih ter odstopanjih seznanjala glavno medicinsko sestro 
ter po potrebi sodelovala s psihiatrom dr. Kapšem. 
 
Ocena dela 
 
Ocenjujemo, da je bilo delo v letu 2020 dobro opravljeno, kljub vsem izzivom, kateri so nam 
bili postavljeni. S povečanjem kadra (trije zaposleni + strokovna delavka) zadnje tri mesece, 
smo se uporabnikom uspeli bolje približati, lažje smo izpeljali načrtovane aktivnosti in imeli 
boljši nadzor na dogajanjem.  
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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. Večina dodatnih aktivnosti je 
bila izvedena, ko je bila večja kadrovska pokritost (četrti delavec).  

Na splošno je zastavljen dober sistem dela, kateri kljub nestalnosti in pomanjkanju 
kadra, z jasnimi smernicami in konkretnimi dnevnimi navodili omogoča izvedbo 
aktivnosti, hkrati pa se sproti uvaja spremembe, s katerimi se izboljšuje kvaliteta dela 
in povečuje zadovoljstvo tako uporabnikov kot njihovih svojcev. Uvedena sprememba 
vezana na dopoldansko tuširanje in urejanje sedmih uporabnikov na invalidskih 
vozičkih je vsekakor izrednega pomena in bi jo bilo smotrno obdržati tudi v bodoče, v 
kolikor v bližnji prihodnosti ne bo prišlo do povečanja kadra. 
 
Nesporno pa si moramo v bodoče kot zavod prizadevati za povečanje kadrovske zasedbe, 
uvedbo reorganizacije (tudi v popoldanskem času 2 ali 3 skupine) ter stremeti k zagotovitvi 
stalnosti kadra (vsaj na tedenskem nivoju) z 8-urnim delovnikom, saj zavod uporabnikom 
predstavlja dom in imajo le ti pravico do dodatnih aktivnosti, ki pa so izvedljive in varne, kadar 
je prisotnega dovolj kadra in so vsi zaposleni seznanjeni z aktualnimi posebnostmi in delujejo 
usklajeno.  
 

Zdravstveno negovalni oddelek 
 
Št. zaposlenih:  
Skupina desno:  
za uporabnike v tej skupini je dnevno skrbela stalna ekipa zaposlenih (4 varuhi). V eni izmeni 
sta bila dva zaposlena, ki sta skrbela za 11 uporabnikov, ki so bili vedenjsko zelo zahtevni.  
Med tednom: Po jutranji negi in zajtrku so štirje uporabniki odhajali v skupino Babičin vrt in se 
vrnili pred kosilom. Ena uporabnica je odhajala v 1. nadstropje, kjer je bila vključena v program 
VVZPP in se je vračala po kosilu. Popoldne je bilo v skupini ponovno 11 uporabnikov.  
Za vikend ali praznik: V skupini je bilo cel dan 11 uporabnikov in dva varuha. 
Skupina levo: 
Za to skupino so skrbeli ena medic. sestra in dva ali trije bolničarji/varuhi, ki pa niso bili stalni 
(v kroženju je 25 zaposlenih). V tej skupini je bilo v oskrbi 19 uporabnikov, od katerih je 14 
nepokretnih, 2 težje pokretna, 1 pokreten in slep in 2 pokretna in težje vodljiva.  
Med tednom: Po jutranji negi in zajtrku so 3 uporabniki odšli v skupino Babičin vrt in se vrnili 
nazaj pred kosilom. 
Za vikend ali praznik: V skupini je ostalo 19 uporabnikov. 
Skupina babičin vrt:  
je delovala med tednom v dopoldanskem času. V skupini sta delala 2 varuha, ki sta skrbela za 
10 uporabnikov, ki so tudi vedenjsko zelo zahtevni.  
 
V letu 2020 je skupina Babičin vrt funkcionirala le prava dva meseca oz. do razglasitve 1. vala 
epidemije, zaradi spremenjenih razmer, povezanih z epidemijo. 
Za program v vseh skupinah je poskrbela strokovna delavka. Strokovna delavka je prevzela 
tudi vodenje skupine levo, zaradi spremenjenih organizacijskih razmer in pomanjkanja kadra. 
V mesecu novembru se je zaposlil nov varuh, ki se je 14 dni vključeval v skupino, nato pa ne 
več, zaradi spremenjene organizacije dela. 
V vsaki skupini je nujno potrebno, da sta vsaj dva stalna delavca, da se lahko izvaja zastavljeni 
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program in uporabnikom nudi storitev, glede na njihove potrebe in želje. 
 
Št. uporabnikov: Na oddelku je bilo v tem letu 33 uporabnikov (12 žensk in 21 moških). 
Najstarejša ženska je imela 67 let, najmlajša 33 let.  
Najstarejši moški je bil star 71 let, najmlajši pa 33 let. 
30 uporabnikov je bilo vključenih v 24-urno institucionalno varstvo, njihova stopnja motnje: 
Zmerna = 5 uporabnikov 
Težja = 8 uporabnikov 
Težka = 3 uporabniki 
Z več motnjami = 14 uporabnikov 
 
3 uporabniki, ki so vključeni v 16 urno institucionalno varstvo, so ves čas, ko je bila razglašena 
epidemija ostali vključeni na oddelek (ker imajo tukaj sobe), ker se program VVZPP ni mogel 
izvajati zaradi uporabe prostora, za namen sive ali rdeče cone oziroma zaradi odločitve, da 
uporabniki ne prehajajo med nadstropji.  
 
V spomladanskem valu epidemije je v domači oskrbi ostalo pet uporabnikov, v jesenskem valu 
pa trije.  
 
17 uporabnikov je bilo na individualnih počivalnikih in so potrebovali pomoč pri gibanju. Štirje 
uporabniki so bili težje pokretni in so potrebovali individualno pomoč pri gibanju in orientiranju. 
Polovica uporabnikov je imelo več motenj (senzorna oviranost, motnje avtističnega spektra, 
vedenjske motnje, psihiatrične motnje…) in smo jim bivanje na oddelku prilagajali tudi glede 
na njihovo oviranost. 
 
Opis:  
Na oddelku so bivali uporabniki, ki potrebujejo zahtevnejšo zdravstveno oskrbo in pomoč pri 
zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb. Večina uporabnikov je potrebovala vodenje pri 
orientaciji in pomoč pri premikanju. Pri večini uporabnikov je zelo ovirana zmožnost 
komunikacije. Uporabniki so potrebovali pomoč pri socializaciji in navezovanju stikov s 
souporabniki in pri ohranjanju stikov s svojci. Zagotavljali smo jim tudi različne programe 
vseživljenjskega učenja, okupacijske aktivnosti (ohranjanje motoričnih in kognitivnih 
sposobnosti), športne, kulturne dejavnosti...  
 
Posebnosti, zanimivosti: 
V letu 2020 je bilo delo z uporabniki specifično, zaradi omejevanja širjenja okužbe s COVID - 
19. Zaradi zagotavljanja varovalnih ukrepov, so bili uporabniki omejeni na bivanje v prostorih 
oddelka in niso imeli možnosti vključevanja v širše okolje in vzdrževanja stika s svojci 
neposredno. Tako smo uporabnikom omogočali stik s svojci prek telefona ali aplikacij z video 
klici, pošiljali fotografije...  
Na oddelku biva uporabnik, ki je vedenjsko zelo zahteven, saj s svojim vedenjem ogroža svoje 
zdravje in življenje ter zdravje in življenje souporabnikov in zaposlenih. Na sodišču teče že 
tretji postopek vključitve na varovani oddelek brez privolitve uporabnika, saj je prva dva 
predloga sodišče zavrnilo, ker v Sloveniji ni dovolj ustreznih namestitvenih kapacitet.  
Zaradi nošenja varovalne opreme pri zaposlenih, je prihajalo pri uporabnikih do 
nerazumevanja oz. otežene komunikacije. Predvsem se je to odražalo pri uporabnikih, ki imajo 
senzorno motnjo (gluhi, naglušni) in pri uporabnikih, ki imajo težje oblike intelektualne 
oviranosti. 
Prav tako so se pojavljale stiske in vedenjski odkloni, zaradi spremenjene rutine (stiki s svojci, 
odhodi v domače okolje, ukinitev skupine, reorganizacija zaposlenih…), ob upoštevanju 
preventivnih ukrepov.   
Veliko več pozornosti in časa je bilo namenjenega svojcem, saj so tudi oni potrebovali več 



                                                                                                                                           

VARSTVENO   DELOVNI   CENTER   NOVO  MESTO ,  ŠMIHEL 3 ,  8000  NOVO  MESTO 
  

TEL : 07 39 33 246,     FAX : 07 39 33 255 

e-mail : info@vdc-nm.si 
 

informacij in razbremenilnih pogovorov, zaradi pogostega spreminjanja protokolov v zvezi z 
organizacijo storitev in življenja v zavodu, saj smo vse bili primorani prilagajati ukrepom za 
zajezitev širjenja okužb s COVID - 19. 
Na oddelku je bival uporabnik, ki je bil v tem letu v paliativni oskrbi in je po težki bolezni  
24.5.2020 umrl. 
8.6.2020 smo sprejeli novega uporabnika, ki je nepokreten in potrebuje zdravstveno 
zahtevnejšo oskrbo. 
Dodatno smo nudili nastanitev dvema uporabnikoma. En uporabnik je bil nastanjen 2 meseca 
zaradi zahtevnejše zdravstvene oskrbe in se je vključeval v aktivnosti skupine v dopoldanskem 
času. Druga uporabnica pa je bila na oddelku en mesec, zaradi rehabilitacije po preboleli 
bolezni COVID - 19. Tudi njej smo omogočili vključevanje v aktivnosti skupine in ji pomagali 
pri stiku s svojci in prijatelji iz njene bivalne enote. 
 
Smo pa kljub zahtevnim in nepredvidljivim situacijam uspeli v zavodsko življenje uporabnikov 
vnesti pozitiven utrip. Tako nam je še pred epidemijo uspelo realizirati 3 zvočne kopeli, ki jih je 
izvedla zunanja sodelavka, ogledali smo si dve predstavi v kulturnem centru Janeza Trdine in 
izpeljali pustno rajanje z obiskom maškar, iz vrtca Kekec. 
Tekom epidemije smo poglobili in reorganizirali sodelovanje z RIC NM. Sodelavci iz RIC-a so 
nam pripravili navodila in material za delavnice, izvedla pa smo jih strokovna delavka, v dveh 
skupinah, na oddelku. 
V letu 2020 smo obeležili tri jubileje uporabnikov, vendar zaradi slabih epidemioloških razmer 
nismo organizirali praznovanja s svojci. 
V septembru se je pet uporabnikov (med njimi trije na inv. vozičkih) in trije spremljevalci 
udeležili pohoda GOGO (gibalno ovirani gore osvajajo). Pohod je potekal z inkluzivno noto. 
Uporabniki na invalidskih vozičkih so tako imeli možnost osvojiti vrh nad Stično-Lavričevo 
kočo, ob suportu prostovoljcev. 
Kadar nam je vreme dopuščalo smo se družili in čas preživljali na prostem, v parku in na terasi. 
Na visokih gredah smo obirali jagode in uživali v vonju dišavnic ter zelišč ter jih uporabili za 
popestritev napitkov in izboljšanju okusa slaščic. Izdelovali smo dišavne šopke in sušili zelišča 
in dišavnice. Privoščili smo si tudi sadeže sadnih dreves, ki rastejo v parku.  
V oktobru smo imeli kostanjev piknik. 
Dobili smo kar nekaj donacij rabljenih didaktičnih pripomočkov in družabnih iger ter oblačil za 
uporabnike. 
V oktobru se nam je pridružil nov varuh, ki je 14 dni sodeloval pri delu na oddelku, predvsem 
pa je spoznaval delo v skupini na levi strani oddelka in pomagal pri izvedbi programa.  
Uporabnikom smo na TV omogočili ogled gledaliških predstav žaba Greta in žogica Marogica. 
Za boljše vzdušje in počutje smo poskrbeli z aroma-terapevtskim pristopom in meditacijami.  
Veseli december smo si polepšali z okraševanjem prostorov in postavljanjem novoletnih 
smrečic. Na ustvarjalni delavnici smo izdelali adventne venčke in z njimi okrasili mize.  
Učenci iz OŠ Drska so nam poslali pisma, ki smo jih z veseljem prebrali.  
Obiskal nas je Miklavž in nas obdaril.  
Dedek Mraz društva Mali princ nas je tokrat nagovoril preko video posnetka. Uporabnike je 
obdaril z darilnimi karticami.  
V letu 2020 smo preko društva Sožitje uspešno izpeljali tri obiske konjeniškega centra v Češči 
vasi, kjer so uporabniki imeli možnost jahanja konj in druženja z živalmi.  
Prednovoletno srečanje društva Sožitje je odpadlo. Kljub temu pa smo med uporabnike 
razdelili darila dedka Mraza. 
 
Vsekakor je bil v letu 2020 največji izziv obvarovati uporabnike pred okužbo, kar nam je v 
največji meri tudi uspelo. Omejitve in ukrepi so od zaposlenih zahtevali neprestano prilagajanje 
delovnega procesa in inovativne pristope pri delu z uporabniki. Prav tako smo se morali 
prilagoditi in omogočiti uporabnikom stike s svojci preko različnih multimedijskih kanalov. 
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Uporabniki so potrebovali veliko pogovorov z razlago trenutne situacije, saj se je njihova 
dnevna rutina spreminjala in prilagajala glede na ukrepe za zajezitev širjenja okužb s COVID 
- 19. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
V nadaljevanju podajamo poročilo bivalnih enot VDC Novo mesto. Bivanje v manjši bivalni 
enoti ponuja večjo možnost osebnostnega razvoja in učenja za samostojnejše življenje, 
povečuje možnost izbire in stremi k normalizaciji in integraciji v okolje. Osnovno vodilo našega 
dela je soustvarjanje bivalnega okolja, v katerem se uporabniki  počutijo varno, sprejeto in 
domače. V manjši enoti uporabniki lažje uresničujejo svoje potrebe in želje ter aktivno 
sodelujejo pri organizaciji življenja in dela. 
V enotah zagotavljamo 16 urno institucionalno varstvo, v dopoldanskem času pa se uporabniki 
vključujejo v storitev varstva in vodenja ter zaposlitve pod posebnimi pogoji (VVZPP). 
Ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih se v enoti zagotavlja 24 urno 
institucionalno varstvo. 
 
Upoštevajoč načela normalizacije in kakovosti življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju smo sledili naslednjim nalogam: 

- Zagotavljanje temeljnih življenjskih pogojev - bivanje, skrb za higieno enote in 
zagotavljanja prehrane, ki temelji na aktivni participaciji uporabnikov in vključevanju 
živil lokalnih pridelovalcev, 

- oblikovanje čim bolj svobodne, samostojne, ustvarjalne osebnosti ob upoštevanju 
individualnih potreb, želja in sposobnosti posameznika, 

- aktivno preživljanje prostega časa in omogočanje kulturnega, socialnega in 
rekreativnega udejstvovanja, 

- svetovanje, usmerjanje in vodenje, 
- pomoč pri razreševanju konfliktov in emocionalnih kriz preko individualnega in 

skupinskega dela, razbremenilnih pogovorov in timskim načinom dela. 
- podpora in pomoč pri zagotavljanju formalnih, pravnih in človekovih pravic, 
- pomoč pri ohranjanju stikov s svojci in drugimi pomembnimi ljudmi v življenju 

uporabnikov, 
- sodelovanje s svojci in zakonitimi zastopniki, 
- sodelovanje z lokalno skupnostjo, društvi in prostovoljci.  

 
Obe bivalni enoti je v tem letu zaznamovala epidemija, zato smo skupinsko in individualno 
veliko prostega časa namenjali pogovoru, razreševanjem  vprašanj uporabnikov in stisk, ob 
številnih stresnih situacijah. Veliko smo se pogovarjali o pojavu virusa SARS-Cov-2 in 
preventivnih ukrepih zoper širjenje virusa. Uporabniki so potrebovali razbremenilne pogovore 
na dnevni ravni, da so razumeli, zakaj so sprejeti ukrepi potrebni in pomembni.  
Bralni kulturi smo v preteklem letu namenjali posebno pozornost. V lahkem branju smo prebrali 
knjižice, ki so služile kot iztočnice za pogovor o življenju ženske in moškega, prebirali zgodbe, 
ki so približale razumevanje koronavirusa in o drugih aktualnih dogodkih v družbi. Uporabnike 
individualno spodbujamo, da berejo ali jim beremo zaposleni, pregledujejo dnevno časopisje 
ali slikanice.  
Redno za vse uporabnike 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. Evalvacije smo v telefonskem pogovoru predstavili tudi staršem 
oz. zakonitim zastopnikom.  
Vsakdanje posebnosti in dogodke redno beležimo v Probit.  
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Zaposlene smo imele redne delovne sestanke (v času epidemije je pretok informacij potekal  
elektronsko in po telefonu), kjer smo se seznanile z vsemi tekočimi zadevami ter iskale skupne 
usmeritve. 
V bivalnih enotah še naprej izvajamo Notranji nadzor zdravstvene ustreznosti živil. 
Ključne osebe so nadaljevale s pomembno nalogo zaupnika in podpornika uporabnikov. 
Uporabniku priskočijo na pomoč in v oporo, kjer in kadar jo potrebuje - pri urejanju sobe, 
nakupu garderobe in drugih potrebščin, priboljškov, načrtovanju praznovanja rojstnih dni, so 
zaupne in tolažilne osebe ob stiski ali slabem počutju.  

 
b) Institucionalno varstvo bivalna enota Cesarjeva 

 
Lokacija: Cesarjeva ulica 27, Novo mesto. Bivalna enota Novo mesto je umeščena v prijetno 
sosesko in je uporabnikom lepo dostopno vse kar potrebujejo. 
 
Št. zaposlenih: 5  (2 varuhinji - bolničarki, 2 varuhinji, strokovna delavka 2 x tedensko ter 
pomoč pri delnem pokrivanju nočnega dela, dodatno ena bolničarka).  
 
Št. uporabnikov: 12  (7 žensk, 5 moških). Dva moška in dve ženski so nameščeni v 
dvoposteljnih sobah, ostalim pa je zagotovljena namestitev v enoposteljni sobi, kar jim izredno 
veliko pomeni. 
 
Zaposlene so spremljevalke uporabnikom in jim nudijo oporo in pomoč na vseh ravneh 
življenja. Vsakodnevno jih učijo večje samostojnosti pri izvajanju vsakodnevnih hišnih opravil, 
skrb za urejenost zunanje okolice (pometanje, košenja trave, rezanje in skrb za živo mejo ter 
grmovnice…), delo na vrtu, skrb za balkonske rože, shranjevanje pridelkov za ozimnico itd. 
Nabrali smo veliko naravnih zelišč (koprivo, bezek, meto, meliso ter posušili za čaj, naredili pa 
tudi kar nekaj soka). Ponovno smo dali narediti večjo količino bio – jabolčnega soka, saj je 
zaposlena ponudila, da poberemo pridelek njenega nasada. 
Uporabniki želijo in so aktivno udeleženi v proces dela in na sploh življenja v bivalni. Tako 
sodelujejo pri sami nabavi določenih živil, kot tudi pripravi in postrežbi hrane. V enoti sicer 
nabavo večje količine živil opravljamo pri izbranih dobaviteljih. Vsakodnevno nabavo živil pa 
po potrebi z veseljem opravljajo uporabniki sami, dnevno, v lokalni trgovini. 
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 
vseh. 
 
Večina stanovalcev se vključuje v skrb za kokoške, ki so jih tudi dnevno spuščali ven na pašo 
in na sploh lepo skrbeli za njih. To jim je postal dnevni ritual, ko se zunaj podružijo in prav lepo 
zabavajo.  
 
Zaradi epidemije so bila vrata bivalne enote v času od 6.3. do 11.5. in nato še od 15.10. dalje 
zaprta za obiskovalce, prav tako uporabniki v tem času niso odhajali iz bivalne enote.  
V spomladanskem času epidemije je bilo odsotnih dalj časa 5 uporabnikov, v jesenskem pa 
dva, ko ni bilo več možno prehajanje iz domačega v zavodsko okolje (skupaj letno odsotni 288, 
275,169, 156, 94 dni). Dva uporabnika sta domov odhajala občasno (57 in 8 dni), en uporabnik 
pa je zaradi izredno hudih težav z očmi in pogostem zdravljenju na Očesni kliniki odsoten celo 
leto. 
Odsotnost stika z najbližjimi v življenju uporabnikov (in obratno, ko so bili samo doma – 
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odsotnost stikov s prijatelji), je bila tako za uporabnike kot svojce stresna in smo jo 
nadomeščali na drugačne načine. Bili smo v stalni navezi s svojci in seveda uporabniki. Svojce 
smo preko različnih komunikacijskih kanalov (telefonsko, po e-pošti, na spletni strani VDC NM, 
pisna pred vhodom v enoto) redno obveščali o aktualnih razmerah, jih seznanjali z življenjem 
in delom v enoti. Skrbeli smo za redno vzdrževanje stikov uporabnikov s svojci, večina naših 
uporabnikov pa ima svoj telefon in za vzdrževanje stikov skrbijo sami. 
 
Čez leto smo izvedli nekaj izletov, redno pa smo hodili na sprehode (predvsem v naravo)... Dva 
stanovalca sta imela redno enkrat tedensko uro harmonike z učiteljem in pridno vadita. Nastopov 
v tem letu zaradi izrednih razmer nista imela, a to zelo pogrešata. Ena uporabnica je praznovala 
okroglo obletnico v Gostišču Loka. 
 
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 rezali večje 
količine kostanja… V zahvalo smo 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.  
 
Nekaj uporabnikov je v času sproščenih ukrepov obiskovala knjižnico v mestu in samostojno so 
skrbeli tudi za vračanje knjig. Redno v hišo prihaja frizerka in skrbi za urejenost uporabnikov, 
pogosto pa smo jih postrigli tudi sami. 
Za dobro povezanost in prijetno počutje uporabnikov v hiši redno skrbimo tudi s skupnimi 
praznovanji rojstnih dni; vsakemu uporabniku 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 decembru je bilo polno različnega dogajanja – obdarovanje Miklavža, novoletna 
obdaritev društva Sožitje, obdarovanje predstavnic RK Novo mesto, srečanje dedka mraza 
preko Zoom povezave in obdarovanje društva Mali princ itd.  

 
c) Institucionalno varstvo bivalna enota Trebnje 

 
Lokacija: Glavarjeva ulica 5, Trebnje 
 
Št. zaposlenih: 9 (2 strežnici, 4 varuhinje-bolničarke, medicinska sestra, medicinska sestra s 
polovičnim delovnim časom, strokovna delavka 2x tedensko). Medicinska sestra se je kolektivu 
pridružila decembra 2020.  
 
Št. uporabnikov: 12  (6 žensk, 6 moških v starosti od 30 do 57 let). Povprečna starost je 44,6 
let. 
 
Opis  
Bivanje v manjši bivalni enoti ponuja večjo možnost osebnostnega razvoja in učenja za 
samostojnejše življenje, povečuje možnost izbire in stremi k normalizaciji in integraciji v okolje. 
Osnovno vodilo našega dela je soustvarjanje bivalnega okolja, v katerem se uporabniki  
počutijo varno, sprejeto in domače. V manjši enoti uporabniki lažje uresničujejo svoje potrebe 
in želje ter aktivno sodelujejo pri organizaciji življenja in dela. 
 
Bivalna enota je locirana v prijetni soseski, v neposredni bližini DSO Trebnje in Vrtca Mavrica.  
V enoti zagotavljamo 16 urno institucionalno varstvo, v dopoldanskem času se uporabniki 
vključujejo v storitev varstva in vodenja ter zaposlitve pod posebnimi pogoji (VVZPP) v Enoto 
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Trebnje. Ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih se v enoti zagotavlja 24 urno 
institucionalno varstvo. 
 V kletnih prostorih stavbe se izvaja storitev VVZPP, v pritličju ima sedež in svoj prostor društvo 
Sožitje Trebnje. Uporabniki bivajo v komfortnih eno (8) in dvo (2) posteljnih sobah s souporabo 
sanitarij in toaletnih prostorov. 
 
Upoštevajoč načela normalizacije in kakovosti življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju smo sledili naslednjim nalogam: 

- Zagotavljanje temeljnih življenjskih pogojev - bivanje, skrb za higieno enote in 
zagotavljanja prehrane, ki temelji na aktivni participaciji uporabnikov in vključevanju 
živil lokalnih pridelovalcev, 

- oblikovanje čim bolj svobodne, samostojne, ustvarjalne osebnosti ob upoštevanju 
individualnih potreb, želja in sposobnosti posameznika, 

- aktivno preživljanje prostega časa in omogočanje kulturnega, socialnega in 
rekreativnega udejstvovanja, 

- svetovanje, usmerjanje in vodenje, 
- pomoč pri razreševanju konfliktov in emocionalnih kriz preko individualnega in 

skupinskega dela, razbremenilnih pogovorov in timskim načinom dela. 
- podpora in pomoč pri zagotavljanju formalnih, pravnih in človekovih pravic, 
- pomoč pri ohranjanju stikov s svojci in drugimi pomembnimi ljudmi v življenju 

uporabnikov, 
- sodelovanje s svojci in zakonitimi zastopniki, 
- sodelovanje z lokalno skupnostjo, društvi in prostovoljci.  

 
Posebnosti, zanimivosti:  
 
Tako kot je središče vsakega doma kuhinja, kjer se vedno kaj dogaja in prijetno diši, je bil tudi 
v bivalni enoti pretežni del aktivnosti povezan z načrtovanjem in pripravo jedi. Uporabniki so 
aktivno sodelovali pri nabavi in pripravi živil, posebno še pri prazničnih jedilnikih in ob njihovih 
osebnih praznovanjih. V sodelovanju s kuharico iz enote NM II smo pripravili marmelado iz 
domačih sliv, jabolk in hrušk. Naribali smo repo in jo kisali za ozimnico. Nabrali smo bezeg in 
pripravili sok, nabirali in obirali smo zelišča, ter jih sušili za čaj. Obrali smo aronijo, ki je letos 
bogato obrodila, iz nje smo naredili zdravilni džem. Mesečno smo pripravljali delavnice peke 
piškotov, peciva, kruha, obloženih kruhkov, pečenja koruze, itd. 
Skrbeli smo za prijeten ambient v enoti, ob letnih časih in praznikih smo krasili sobe in skupne 
prostore, posebej smo se potrudili v adventnem času. Urejali smo okolico enote in skrbeli za 
cvetlične gredice in sobne rože. Posadili smo bučo velikanko, ki je bujno zrasla, plodov pa žal 
ni obrodila. Visoko gredo smo nato zapolnili s sadikami jagod.  
 
Skupinsko in individualno smo veliko prostega časa namenjali pogovoru, razreševanjem  
vprašanj uporabnikov in stisk, ob številnih stresnih situacijah v preteklem letu. Veliko smo se 
pogovarjali o pojavu virusa SARS-Cov-2 in preventivnih ukrepih zoper širjenje virusa. 
Uporabniki so potrebovali razbremenilne pogovore na dnevni ravni, da so razumeli, zakaj so 
sprejeti ukrepi potrebni in pomembni.  
Bralni kulturi smo v preteklem letu namenjali posebno pozornost. V lahkem branju smo prebrali 
knjižice, ki so služile kot iztočnice za pogovor o življenju ženske in moškega, prebirali zgodbe, 
ki so približale razumevanje koronavirusa in o drugih aktualnih dogodkih v družbi. Uporabnike 
individualno spodbujamo, da berejo ali jim beremo zaposleni, pregledujejo dnevno časopisje 
ali slikanice. Dva uporabnika sta sklenila letno naročnino na dnevni oz. tedenski časopis, s 
čimer sta zelo zadovoljna.  
 
V poletnem času smo dnevno izvajali sprehode v bližnjo okolico enote. Na terasi enote smo 
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izvajali gibalne aktivnosti in igre z žogo, včasih smo se pa le gugali v gugalnici in poslušali 
glasbo. En uporabnik uživa v igri v peskovniku. V juliju so bili uporabniki na krajšem izletu v 
okolici Trebnjega. 
 
Uporabnike smo spremljali k udeležbi na aktivnostih društva Sožitje Trebnje (od januarja do 
marca- bowling 1x tedensko in likovne delavnice 1x mesečno). V septembru sta se dva 
uporabnika udeleževala jahanja, kar so tudi drugi uporabniki izkoristili tudi za prijeten izlet v 
naravo in sprehod. 3x v preteklem letu (januar, februar in junij) so se 3 uporabniki udeležili 
srečanja Vere in luči. Kopanja v Šmarjeških Toplicah se je 6 uporabnikov udeležilo v januarju.  
Zaradi omejitve socialnih stikov smo iskali možnosti druženja s svojci in prijatelji na drugačne 
načine. Poleg telefonskih klicev smo uporabnike spodbujali k pisanju voščilnic in se posluževali 
video klicev preko Messengerja. Sodelovanje z okoljem se je posebej okrepilo v mesecu 
decembru, ko je uporabnike obiskal in obdaril Miklavž iz Vere in luči, veroučna skupina iz 
Trebnjega je uporabnike obdarila s personaliziranimi voščili in darili, obdaril jih je Dedek Mraz 
iz društva Sožitje Trebnje in iz društva Mali princ.  
 
V oktobru je virus SARS-Cov-2, kljub vsem preventivnim ukrepom, prodrl v bivalno enoto. 
Okužba je bila potrjena pri 11 uporabnikih, zato se je nemudoma v enoti vzpostavila rdeča 
cona, ki je trajala od 17. do 30.10.2020. Za izvajanje stalne 24 urne medicinske oskrbe so bili 
za ta čas v enoto razporejeni trije zdravstveni tehniki in diplomirana medicinska sestra, ki so v 
sodelovanju z zaposlenimi v enoti skrbeli za zdravstveno in socialno oskrbo uporabnikov. Pri 
10 uporabnikih je bolezen potekala v mili obliki, pri eni uporabnici pa je bila potrebna 
hospitalizacija. Po odpustu iz bolnišnice je bila uporabnica  nastanjena na oddelku nege v enoti 
Šmihel, kjer se je po uspešni rehabilitaciji 15.12.2020 vrnila v enoto.  
 
V času bolezni so uporabnike s številnimi pismi in sporočili hrabrili prijatelji iz drugih enot 
zavoda,  VDC Zagorja in otroci iz OŠ Drska. Društvo Mali Princ je uporabnike obdaril s 
knjižicami in priboljški. Uporabnikom in zaposlenim so svojci in prijatelji izkazovali podporo s 
spodbudnimi besedami in drobnimi pozornostmi. Društvo Sožitje Trebnje je prejeto donacijo 
Malica za junake Covid-a odstopil pravim junakom- uporabnikom vseh enot VDC Novo mesto. 
 
Sodelovali smo s svojci in drugimi pomembnimi osebami v življenju uporabnikov. Svojce smo 
preko različnih komunikacijskih kanalov (telefonsko, po e-pošti, na spletni strani VDC NM, 
pisna pred vhodom v enoto) redno obveščali o aktualnih razmerah, jih seznanjali z življenjem 
in delom v enoti in skupaj z njimi sproti reševali nastale težave in stiske. Skrbeli smo za redne 
stike uporabnikov s svojci, tako po telefonu, preko video klicev, e-maila in navadne pošte. 
Vrata bivalne enote so bile v spomladanskem času (od 6.3. do 11.5.) in nato od jeseni (od 
15.10 dalje) zaprta za obiskovalce, prav tako uporabniki v tem času niso odhajali iz bivalne 
enote. Odsotnost stika z dragimi osebami v življenju uporabnikov je bila tako za uporabnike 
kot svojce stresna in težko razumljiva. Za svojce je bil v preteklem letu organiziran skupni 
sestanek v enoti Šmihel, dne 19.6.2020. 
Uporabnikom smo pomagali ohranjati vez z domačim krajem in spomini na dom- nekajkrat 
letno smo se odpeljali v rodne vasi, obiskali so domačo hišo, pokopališče, mogoče srečali 
kakega soseda, znanca in z njim poklepetali.  
5 uporabnikov je v letu 2020 odhajajo v domače okolje. Dva uporabnika sta v domačem okolju 
preživela spomladansko in jesensko zimsko obdobje, ko ni bilo več možno prehajanje iz 
domačega v zavodsko okolje (271 in 260 dni). Dva uporabnika sta domov odhajala občasno 
(56 in 69 dni), ena uporabnica redko (3 dni). 
 
Ključne osebe so nadaljevale s pomembno nalogo zaupnika in podpornika uporabnikov. 
Uporabniku priskočijo na pomoč in v oporo, kjer in kadar jo potrebuje - pri urejanju sobe, 
nakupu garderobe in drugih potrebščin, priboljškov, načrtovanju praznovanja rojstnih dni, so 
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zaupne in tolažilne osebe ob stiski ali slabem počutju.  
 
Uporabnikom smo ob pojavu stiske, spremenjenih vedenj, omogočali individualne 
razbremenilne pogovore, prav tako smo intenzivno delali s skupino uporabnikov v smeri 
medsebojnega sprejemanja in krepitve dobrih medsebojnih odnosov.  
V septembru smo imeli timsko obravnavo z zunanjo sodelavko psihologinjo dr. Zdenko Zalokar 
Divjak. Za leto 2020 so bile  decembru in januarju 2021 opravljene evalvacije individualnih 
programov in postavljeni novi cilji.  
V januarju in februarju smo nadaljevali s supervizijskimi srečanji  in delovnimi sestanki v enoti, 
ki so se nato zaradi preventivnih ukrepov prekinila. Medsebojna komunikacija med sodelavci 
je nato potekala bolj intenzivno preko elektronske pošte, telefona in obvestil v enoti. 
 
Uporabniki imajo izbrano osebno zdravnico dr. Elizabeto Žlajpah v ZD Trebnje. Sodelujemo s 
psihiatrom dr. Petrom Kapšem, ki prihaja v enoto 2x letno oz. po potrebi. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sledi poročilo dela v okviru storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. 
Pravno - 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 se upoštevajo 
načela individualizacije, multidisciplinarnosti, celovitosti obravnave, aktivnosti, avtonomnosti in 
možnosti izbire.  
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d) Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 
Šmihel 

 
Lokacija: Šmihel 3, 8000 Novo mesto 
 
Št. zaposlenih: 11 
V enoti I Novo mesto je bilo na dan 31.12.2020 zaposlenih 11 delavcev, pri čemer je bilo 8 
pripadnic ženskega spola in 2 zaposlena moškega spola. Struktura zaposlenih glede na 
skupine je bila sledeča: 

 Skupina Metulji: 2 zaposleni, na delovnem mestu varuh I 

 Skupina Mavrice: 2 zaposleni, na delovnem mestu delovni inštruktor in varuh I 

 Skupina Zarja: 1 zaposlena, na delovnem mestu varuh I 

 Skupina Samorastniki: 3 zaposleni, na delovnem mestu delovni inštruktor, varuh I in 
varuh II 

V mesecu maju 2020 se je zaposleni na delovnem mestu delovni inštruktor upokojil.  
Novo zaposlena na delovnem mestu varuh I je bila v mesecu novembru 2020 prerazporejena 
v institucionalno varstvo. 
V enoti I Novo mesto sta strokovno delo na delovnem mestu skupinski habilitator izvajali 2 
strokovni delavki, pri čemer je ena bila prisotna v enoti I Novo mesto 3x tedensko. Druga 
strokovna delavka je hkrati bila tudi vodja enote I Novo mesto.  
Starost zaposlenih v enoti I Novo mesto se je gibala med 30 in 60 let, pri čemer je bila 
povprečna starost zaposlenih  v letu 2020 46,2 let.  
 
Št. uporabnikov: 46  
V enoti I je bilo na dan 31.12.2020 vključenih v storitev vodenje varstvo in zaposlitev pod 
posebnimi pogoji 46 uporabnikov, od tega 20 pripadnic ženskega spola ter 26 moškega spola. 
Pri tem je bilo 21 uporabnikov z zmerno motnjo v duševnem in telesnem razvoju, 6 s težjo in 
1 uporabnik s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter 18 uporabnikov z več motnjami 
v duševnem in telesnem razvoju.  
Najmlajši uporabnik je bil v preteklem letu star 30 let in najstarejša uporabnica 83 let. 
V mesecu januarju 2020 je komisija za sprejem, odpust in premestitev sprejela sklep, da se 
storitev VVZ za uporabnico skupine mavrica prekine, zaradi prenehanja razlogov za vključitev 
in zaradi neizpolnjevanja sklenjenega dogovora o opravljanju storitve. 
V mesecu decembru 2020 je v 65. letu preminila uporabnica, katera je bila vključena v skupino 
Samorastniki.  
 
Opis: 
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. 
 
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. 
 
Uporabniki so se vključevali v 4 skupine vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. 
Storitev se je izvajala v VDC Novo mesto, enoti I v Šmihelu.  
V skupini Metulji in Zarja je bila storitev osredotočena na vodenje in varstvo, zaradi 
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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, zaradi celostnega razvojnega primanjkljaja ter 
komorbidnosti motenj, niso bili zaposljivi.  
 
Novo nastala skupina Zarja je bila organizirana v mesecu juniju 2020, v katero se je vključilo 
šest uporabnikov. Pri tem so bili trije vključeni v storitev VVZ, medtem ko so bili drugi trije 
vključeni v storitev VVZ in IV.   
 
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. Opravljala se je tudi osebna in zdravstvena nega pri uporabnikih, ki so 
to storitev potrebovali. 
 
V skupini Mavrice 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), Novodom (svečke), 
Ambi-plast (konektorji), Krka d. d. (voščilnice). V letu 2020 se zaradi razglašene epidemije, 
poslabšane epidemiološke situacije in varnostnih ukrepov uporabniki niso vključevali v »Zeleni 
program« na Kmetijski šoli Grm. Vključeni so bili lasten program prilagojene zaposlitve in 
izdelave ročnih izdelkov, pri čemer so izdelovali voščilnice, adventne aranžmaje in venčke. 
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. 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. 
 
Posebnosti, zanimivosti:  
 

 
Tabela 1: Število vključenih uporabnikov v skupino Metulji, glede na storitev VVZ/IV. 
 
Tabela 1 prikazuje število vključenih uporabnikov v skupino Metulji, glede na storitev. V storitev 
VVZ je bilo vključenih 9 uporabnikov, medtem ko v storitev VVZ in IV pa 4-je uporabniki.  
 

0 2 4 6 8 10

Storitev VVZ + IV

Storitev VVZ

Skupina Metulji
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Tabela 2: Prikaz letne prisotnosti uporabnikov v skupini Metulji. 
 
Tabela 2 prikazuje letno prisotnost uporabnikov v skupini Metulji, glede na storitev. Uporabniki, 
ki so bili vključeni v storitev VVZ, so bili v letu 2020 povprečno prisotni 22% delovnih dni. Pri 
uporabnikih vključenih v storitev VVZ in IV je bil ta odstotek višji, 55%. Nižji odstotek prisotnosti 
uporabnikov je odraz omejitve izvajanja storitve VVZ, zaradi epidemije Covid-19.  
 

 
Tabela 3: Število vključenih uporabnikov v skupino Samorastniki, glede na storitev VVZ/IV. 
 
Tabela 3 prikazuje število vključenih uporabnikov v skupino Samorastniki, glede na storitev. V 
storitev VVZ je bil vključen 1 uporabnik, medtem ko je v storitev VVZ in IV bilo vključenih 14 
uporabnikov. 
 

 
Tabela 4: Prikaz letne prisotnosti uporabnikov v skupini Samorastniki. 
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Tabela 4 prikazuje letno prisotnost uporabnikov v skupini Samorastniki, glede na storitev. 
Uporabnik, ki je bil vključen v storitev VVZ, je bil v letu 2020 povprečno prisoten 49% delovnih 
dni. Pri uporabnikih vključenih v storitev VVZ in IV je bil ta odstotek znatno višji, 99%, zaradi 
ukrepov omejitev izhodov iz zavoda. Nižji odstotek prisotnosti uporabnika, vključenega v VVZ 
je odraz omejitve izvajanja storitve VVZ, zaradi epidemije Covid-19. 
 

 
Tabela 5: Število vključenih uporabnikov v skupino MMavrice, glede na storitev VVZ/IV. 
 
Tabela 5 prikazuje število vključenih uporabnikov v skupino Mavrice, glede na storitev. V 
storitev VVZ je bilo vključenih 7 uporabnikov, medtem ko v storitev VVZ in IV pa 5 uporabnikov.  
 

 
Tabela 6: Prikaz letne prisotnosti uporabnikov v skupini Mavrice. 
 
Tabela 3 prikazuje letno prisotnost uporabnikov v skupini Mavrice, glede na storitev. 
Uporabniki, ki so bili vključeni v storitev VVZ, so bili v letu 2020 povprečno prisoten 41% 
delovnih dni. Pri uporabnikih vključenih v storitev VVZ in IV je bil ta odstotek višji, 78%. Nižji 
odstotek prisotnosti uporabnikov, vključenih v VVZ je odraz omejitve izvajanja storitve VVZ, 
zaradi epidemije Covid-19. 
 

 
Tabela 7: Število vključenih uporabnikov v skupino Zarja, glede na storitev VVZ/IV. 
 
Tabela 7 prikazuje število vključenih uporabnikov v skupino Zarja, glede na storitev. V storitev 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Storitev VVZ

Storitev VVZ + IV

Skupina Mavrice

VVZ VVZ + IV

Skupina Mavrice 41% 78,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Skupina Mavrice

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Storitev VVZ

Storitev VVZ + IV

Skupina Zarja



                                                                                                                                           

VARSTVENO   DELOVNI   CENTER   NOVO  MESTO ,  ŠMIHEL 3 ,  8000  NOVO  MESTO 
  

TEL : 07 39 33 246,     FAX : 07 39 33 255 

e-mail : info@vdc-nm.si 
 

VVZ so bili vključeni 3-je uporabnikov ter prav tako tudi v storitev VVZ in IV pa 3- je uporabniki.  
 

 
Tabela 8: Prikaz letne prisotnosti uporabnikov v skupini Zarja. 
 
Tabela 8 prikazuje letno prisotnost uporabnikov v skupini Zarja, glede na storitev. Skupina je 
bila ustanovljena 19.06.2020. Uporabniki, ki so bili vključeni v storitev VVZ, so bili v letu 2020 
povprečno prisoten 52% delovnih dni. Pri uporabnikih vključenih v storitev VVZ in IV je bil ta 
odstotek višji, 80%. Nižji odstotek prisotnosti uporabnikov, vključenih v VVZ je odraz omejitve 
izvajanja storitve VVZ, zaradi epidemije Covid-19. 
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Aktivnosti 

SKUPINA METULJI SKUPINA ZARJA SKUPINA SAMORASTNIKI SKUPINA MAVRICA 

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabnik 
vključen v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ 

Vodene skupinske in individualne aktivnosti za 
razvedrilo, na področju čustvene inteligence - 

izražanje potreb, aktivnosti za sproščanje, 
vodeno izvajanje kognitivnih vaj 

Pon-pet/365 
dni 

Pon-pet/7 
mes 

Pon-pet/7 
mes 

Pon-pet/3,5 
mes 

Pon-pet/365 
dni 

Pon-pet/6,5 
mes 

Pon-pet/365 
dni 

Pon-pet/6,5 
mes 

Telovadba pod mentorstvom 
Pon-pet/365 

dni 

2x 
tedensko/7 

mes 
/ / 

Pon-pet/365 
dni 

Pon-pet/6,5 
mes 

Pon-pet/365 
dni 

Pon-pet/6,5 
mec 

Sprehod v spremstvu prostovoljcev 5x 
Pon – pet/7 

mes 
/ / / / / / 

Sprehod v spremstvu zaposlenih 
2x 

tedensko/365 
dni 

9x 
2x 

tedensko/7 
mes 

2x 
tedensko/3,5 

mes 

2x 
tedensko/365 

dni 

2x 
tedensko/6,5 

mes 

3x 
tedensko/365 

dni 

3x 
tedensko/6,5 

mes 

Terapevtsko jahanje - KŠCČV / / / / / / 2x 2x 

Kegljanje v klubu Portoval / / / / / / 22x 22x 

Pohod s pohodnim društvom Krka / / / / / / 4x 4x 

Trening nogometa / / / / / / 1x 1x 

Zvočna kopel z gongi 1x 1x / / 1x 1x 1x 1x 

Mladinsko plesna-cirkuška predstava Oni 1x / / / 1x 1x 1x 1x 

Izkustvene delavnice RIC Novo mesto: 

 Vpliv zdrave prehrane na prebavo 

 Spomladanska cvetlica trobentica 

2x 1x / / 2x 2x 2x 2x 

Bralne urice 
Pon – pet/365 

dni 
2x 

Pon – pet/7 
mes 

Pon- pet/3,5 
mes 

Pon-pet/365 
dni 

Pon – 
pet/6,5 mes 

Pon – 
pet/365 dni 

Pon – 
pet/6,5 mes 

Plesne delavnice RIC Novo mesto 3x 6x / / 3x 3x 3x 3x 

Kulinarične/ustvarjalne delavnice pod 
mentorstvom zaposlenih: 

 Peka različnega peciva 

 Peka keksov 

 Peka palačink 

 Priprava martinovo pojedine 

17x 3x 9x 9x 17x 6x 17x 17x 
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Aktivnosti 

SKUPINA METULJI SKUPINA ZARJA SKUPINA SAMORASTNIKI SKUPINA MAVRICA 

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabnik 
vključen v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ 

 Priprava klobas 

 Drevesa ljubezni 

 Mednarodni dan žena 

 Mandale 

 Risbe iz krep papirja 

 Papirnate košarice 

Piknik 1x 
18x 

September 
2020 

1x 1x 1x / 1x 1x 

Urejanje okolice: 

 Obrezovanje sivke 

 Obrezovanje cvetov ameriškega 
slamnika 

6x 
1x 

November 
2020 

6x 6x 6x 2x 6x 6x 

Praznovanje rojstnih dni 3x 
Pon-pet/7 

mes 
3x 3x 16x 1x 3x 9x 

Sestanek Samozagovorništva 1x / 1x 1x 1x 1x 1x 1x 

Projekt: Nacionalni mesec skupnega branja; 
organizirali dogodek “Pravljični klub” 

18x 
September 

2020 
/ 

18x 
September 

2020 

18x 
September 

2020 

18x 
September 

2020 

7x 
September 

2020 

18x 
September 

2020 

18x 
September 

2020 

Obisk knjižničarke Mirana Jarca Novo mesto / / / / 1x 1x / / 

Sodelovanje s OŠ: 

 OŠ Drska; prebiranje pisem 

 OŠ Frana Metelka Škocjan; video 
voščilnica učencev 

/ / 
1x 

November 
2020 

/ 
1x November 

2020 
/ 

1x 
November, 
December 

2020 

/ 

Sodelovanje z drugimi zavodi: Center Sonček 
Krško – Zveza društev za cerebralno paralizo 

/ / / / / / 1x 1x 

Individualna svetovanja, razbremenilni 
pogovori zaposlenih z uporabnikom 

Pon-pet/365 
dni 

/ 
Pon-pet/7 

mes 
Pon-pet/3,5 

mes 
Pon-pet/365 

dni 

2x 
tedensko/6,5 

mes 

Pon-pet/365 
dni 

Pon-pet/6,5 
mes 

Terensko delo – obiski na domu / 

Junij: 2x 
Jul/avg: 6x 

Sep: 5x 
Nov: 5x 
Dec: 4x 

/ 

3 ure/12 
uporabnikov 
December 

2020 

/ / / 

3 ure/12 
uporabnikov 
December 

2020 
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Aktivnosti 

SKUPINA METULJI SKUPINA ZARJA SKUPINA SAMORASTNIKI SKUPINA MAVRICA 

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabnik 
vključen v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ 

Skupinske programske aktivnosti preko 
videokonference na daljavo 

/ 

Avgust, 
September, 

oktober, 
November, 
december 

2020 

/ / / / / / 

Delavnice zaposlitve pod posebnimi pogoji na 
daljavo (tedenski dopisi) 

/ 

4x 
tedensko 

November, 
December 

2020 

/ 

4x tedensko 
November, 
December 

2020 

/ 

4x tedensko 
November, 
December 

2020 

/ 

4x/tedensko 
November, 
december 

2020 

Storitve na daljavo – telefonski pogovori 

April: 3x 
Maj: 3x 
Junij: 4x 

Jul/avg: 6x 
Sep: 5x 
Nov: 5x 
Dec: 4x 

 

Junij: 2x 
Jul/avg: 6x 

Sep: 5x 
Nov: 5x 
Dec: 4x 

Junij: 2x 
Jul/avg: 6x 

Sep: 5x 
Nov: 5x 
Dec: 4x 

April: 1x 
Maj:2x 

Junij: 2x 
Jul/avg: 3x 

Sep: 2x 
Nov: 2x 
Dec: 2x 

April: 3x 
Maj:3x 

Junij: 4x 
Jul/avg: 6x 

Sep: 5x 
Nov: 5x 
Dec: 4x 

April: 3x 
Maj:3x 

Junij: 4x 
Jul/avg: 6x 

Sep: 5x 
Nov: 5x 
Dec: 4x 

April: 3x 
Maj:3x 

Junij: 4x 
Jul/avg: 6x 

Sep: 5x 
Nov: 5x 
Dec: 4x 

Individualni načrt / 1x / / / / / / 

Evalvacija individualnega načrta 3  / / 
16 

 
1 3 8 

Analiza tveganja /  / / / / / / 

Timski sestanek s svojci / 1x / / / 1x / / 

Kooperativno delo: 

 Novodom d.o.o. 

 Senčila Medle d.o.o. 

 Total d.o.o. 

 Ambi-Metalplast 

September 
2020 

 

Avgust, 
september, 

oktober, 
november, 
december 

2020 

Avgust, 
september, 

oktober 
2020 

Pon-pet/365 
dni 

2x 
tedensko/6,5 

mes 
 

Pon-pet/365 
dni 

Pon-pet/6,5 
mes 

Lastni program dela: 

 Obeski 

 Hišna dela; pomivanje stopnic, 
brisanje miz, urejanje okolice, 

32x  / / 1x 1x 
Pon-pet/365 

dni 
Pon-pet/6,5 

mes 
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Aktivnosti 

SKUPINA METULJI SKUPINA ZARJA SKUPINA SAMORASTNIKI SKUPINA MAVRICA 

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabnik 
vključen v 

VVZ  

Uporabniki 
vključeni v 
VVZ in IV 

Uporabniki 
vključeni v 

VVZ 

čiščenje avtomobilov, delo na 
recepciji, zlaganje in sortiranje perila 

 Novoletni okrasni aranžmaji 

 Adventni aranžmaji 

 Voščilnice 

Tabela 9: Evidentirane izvedene aktivnosti storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, v štirih skupinah v letu 2020. 

Tabela 9 prikazuje izvedene aktivnosti v vseh štirih skupinah enote I Šmihel, v letu 2020.  Prav tako je opredeljena pogostost/obseg 
izvajanja aktivnosti  glede na vključenost uporabnikov v storitev. Manjši obseg izvedenih aktivnosti med uporabniki vključeni v storitev VVZ, 
je odraz omejitve izvajanja storitve VVZ v letu 2020, zaradi epidemije Covid-19. 
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V mesecu januarju 2020 je potekala izpraznitev inventarja, strojev in pripomočkov iz mizarske 
delavnice, kar je pomenilo začetek preurejanja delavnice in reorganizacije dela. Aktivnosti so 
se usmerile v kreativne dejavnosti, ročne spretnosti in fina dela. Skupina je dobila novo ime, 
Mavrica.  
V mesecu juliju 2020 je dobrodelno društvo »Duh Časa« doniralo tri računalnike za 
uporabnike, katere smo namestili v skupino Mavrice ter skupino Zarja. V mesecu avgustu 2020 
so vsi uporabniki, vseh štirih skupin, prejeli osebno varovalno opremo oz. delovno obutev.  
V mesecu septembru 2020 so bili uporabniki skupin Metulji in Zarja združeni v eno skupino, 
zaradi pomanjkanja kadra in manjšega števila vključenih uporabnikov. 
Za vse zaposlene je bilo v mesecu oktobru 2020 organizirano izobraževanje na temo »Nasilje 
na delovnem mestu«. Le to je bilo delno izvedeno, namreč za 3 skupine zaposlenih. Nadaljnje 
3 skupine se izobraževanja niso mogle udeležiti, zaradi izrednega poslabšanja epidemiološke 
slike. Le to bo izvedeno v bližnji prihodnosti, ob sprostitvi ukrepov. 
V mesecu januarju in oktobru 2020 smo imeli v skupini Samorastniki začasno vključitev 
uporabnice iz enote Trebnje.  
 
V mesecu marcu 2020 smo zaradi pojava in prizadevanja za preprečevanje širjenja okužb 
novega koronavirusa, prekinili izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji za uporabnike vključene v skupini Mavrica in Metulji. Proces 
dela v skupini Samorastniki je bil prilagojen razmeram, pri čemer je delovni proces organizirala 
glavna medicinska sestra. Reorganizacija dela je potekala tudi v mesecu aprilu in maju 2020. 
S 1.06.2020 so se uporabniki ponovno začeli vključevati v storitev vodenje, varstvo in 
zaposlitev pod posebnimi pogoji.  
V mesecu oktobru 2020 smo izvedli reorganizacijo dela, zaradi poslabšanja epidemiološke 
slike, zato smo uporabnike ločili glede na vključitev v IV in tiste, ki se dnevno vključujejo v 
storitev VVZ. V enoti I so bili uporabniki, vključeni v IV in VVZ, razdeljeni na tri skupine:  

 skupina Samorastniki (15 uporabnikov) + 2 uporabnika 16-urno IV 

 skupina Mavrice (4 uporabniki) 

 skupina Zarja v 1. nadstropju (6 uporabnikov) 
 
Delo v reorganiziranih skupinah je potekalo tudi v mesecu novembru in decembru 2020. V 
delovni proces se je vključila tudi zaposlena iz enote II, zaradi poznavanja uporabnikov, kateri 
so prišli iz enote II. Želeli smo preprečiti stisko uporabnikov pri vzpostavljanju stikov z 
drugimi/neznanimi zaposlenimi, kar se je izkazalo za dobro odločitev.  
V času epidemije in sprejetih preventivnih ukrepov zaščite ter omejitev, je bilo tekom celotnega 
leta 2020 v vseh skupinah namenjeno ogromno časa pogovorom o razpoloženju, počutju, 
željah in načrtih za prihodnost, ko se bodo ukrepi sprostili. Tudi svetovni in lokalni 
epidemiološki situaciji, sprejemanju ukrepov v družbi in našem zavodu. Posebno pozornost 
smo namenili spremembam čustvovanja, razpoloženjskim nihanjem in spremembam v 
vedenju. Opravljeno je bilo veliko razbremenilnih pogovorov. 
 
V mesecu novembru in decembru 2020 je strokovna delavka in vodja enote I s svetovalno 
delavko Janjo Jakše, sodelovala pri projektu EPSWRA (Empowering Practitioners in Social 
Work from Rural Communities), ki je potekal potom spletne delavnice. Mednarodno 
usposabljanje je bilo namenjeno strokovnim delavcem, ki delujejo na socialnem področju. 
Delavnico je organiziral bolgarski partner (Univerza Veliko Tarnovo “St. Cyril & St.Methodius”) 
v projektu. Predstavnici Slovenije sta predstavili Slovenijo in Novo mesto, Varstveno delovni 
center Novo mesto, uporabnike in zaposlene. Prav tako sta predstavili izzive, s katerimi smo 
dnevno srečujemo v našem zavodu in posamezne primere dobre prakse. 
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e) Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 
Bršljin 

 
Lokacija: Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto 
 
Št. zaposlenih: 15 
 
Delovni inštruktor 1 …5        (Ribič 6 ur; Mavsar 4 ure; Novak, Mohar, Kacin 8 ur) 
Varuh I ……………… 3         (Zupančič, Lešnjak, Postolov – vsi 8 ur)  
Varuh II ………………2         (Ravbar 8 ur, Šterk 4 ure) 
Strokovna delavka ….2,6  
Kuharica ……………..1 
Čistilka ……………….1 
 
Št. uporabnikov:  
 
V začetku leta 2020 je bilo vključenih 69 uporabnikov, od tega 38 žensk in 31 moških. 
Najstarejši uporabnik je imel 70 let, najmlajši pa 28 let. 
19.6. se je zaradi reorganizacije dela 10 uporabnikov preselilo v dnevno varstvo enote 
Šmihel. V enoti Bršljin je tako ostalo 59 vključenih uporabnikov. Od tega je bilo 16 
institucionalnih in 43 zunanjih uporabnikov. 
 
Opis: 
 
V enoti je v začetku leta delovalo 6, od junijske reorganizacije dalje pa 5 delavnic za delo pod 
posebnimi pogoji. 
V vsako delavnico je bilo vključenih 11-12 uporabnikov. 
 
V okviru lastnega programa smo izdelovali naslednje izdelke: 
 

 Šiviljske izdelke 

 Naravna mila 

 Voščilnice 

 Okrašene sveče 

 Lastno darilno embalažo 
 

Opravljali smo tudi kooperacijska dela - za naslednje firme: 
 

 Robikum d.o.o., Ljubljana 

 Plast – Kartoni s.p., Ljubljana 

 A.B.K d.o.o., Otočec 

 Kovinoplast – Laharnar d.o.o., Novo mesto 

 Adria Mobil, Novo mesto 

 Novodom d.o.o., Novo mesto 

 Total d.o.o., Novo mesto 
 
Večje prodaje izdelkov lastnega programa: 
 

 V sodelovanju s tovarno brisač Svilanit iz Kamnika smo za tovarno Zdravil Krka iz 
Novega mesta pripravili 9.674 kosov poslovnih daril – brisač z vtkanim logotipom 
Krka. 

 Ob začetku epidemije korona virusa smo za zaposlene, za okoliške firme in za 
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posamezne stranke sešili 1500, kasneje pa še okrog 1000 zaščitnih mask za obraz.  

 Za firmo Terme Krka smo sešili 140 predpasnikov iz Jeansa. 

 Zaščitne maske:  
                            Steklarstvo Šiško ……………..50 
                            Pacom……………………..……50 
                            Versi ……………………….…...141 
                            Zavod Pelikan – Karitas ….…. 80 
                            Optomik …………………….…..50 
                            Mizarstvo Bogovič …………….180 

 Decembra smo firmam in individualnim strankam prodali tudi 500 novoletnih voščilnic 
 
Prodaja naših izdelkov: 
 
Naše izdelke smo prodajali v trgovinici na sedežu zavoda in v naši enoti, ter preko spletne 
trgovine. Prodaja pa je potekala tudi na naslednjih mestih: 
 

 Mladinska knjiga 

 Center biotehnike in turizma 

 Mestna hiša Brežice 

 Knjigarna Kapitelj 

 Župnija Vavta vas 

 VDC Zagorje 

 Slomškova knjigarna Celje 

 Župnija Novo mesto-sv. Lenart 

 Lubadarwood, Manca Prešeren s.p. 
 
Dodatni programi: 
 

AKTIVNOST 
 

Čas izvajanja 

Plesne vaje 
 

Vsak drugi torek ob 11:00 
 

Namizni tenis Ponedeljek 11:00 – 12:00 

Nogomet  petek ob 9:00 

Sodelovanje s knjižnico 
 

Vsakih 14 dni po 
predhodnem dogovoru 

Obiskovanje gledaliških 
predstav 

Po abonmajskem programu 

Kegljanje četrtek ob 11:30 

Pohodniška skupina 1 x mesečno 

Pekovske delavnice Vsak 1. torek v mesecu od 
8:00 – 10:00 

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

Nastop harmonikaškega tria 
v Domu starejših občanov 

Enkrat mesečno po dogovoru 

Zbiranje starega papirja Vsak torek med 8:00 in 12:30 

Delo na Centru biotehnike in 
turizma 

Vsako sredo med 8:00 in 
12:00 

Terapevtsko Jahanje z 
Društvom Sožitje 

1 x tedensko septembra in 
oktobra 

 
Poleg rednih programov v zgornji tabeli, smo izvedli še nekaj posameznih delavnic in 
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projektov: 

 20.1. – Smo v enoti izvedli praktično delavnico o domači pripravi skute. 

 21.1.- Smo se udeležili tekmovanja v namiznem tenisu v organizaciji namiznoteniškega 
kluba SU Novo mesto 

 V februarju sta dva zaposlena delavca s pomočjo uporabnikov  prepleskala stene v 
jedilnici 

 14.2. – Smo izvedli Srčkov ples ob Valentinovem 

 25.2. – Smo organizirali pustno zabavo s peko krofov 

 24.6.- Smo pripravili poslovilno srečanje z bivšo direktorico Romano Trpin 

 Avgusta smo s Krko začeli dogovore o pripravi poslovnega darila za leto 2021. 

 Septembra smo iz lastnega zaslužka kupili nov industrijski šivalni stroj. 

 S podjetjem Komunala iz Novega mesta smo izvedli prvo-novembrske akcijo »Prižgimo 
svečko manj – za več nasmehov«, s katero smo prispevali k zmanjšanju količine 
odpadne plastike na pokopališčih, hkrati pa smo zbirali tudi sredstva za nujno potrebni 
fizioterapevtski pripomoček. V oktobru smo v sklopu omenjene akcije tako brusili, oljili 
in prodajali lesene svečke.  

 S firmo Adria-Mobil smo se novembra dogovorili o dolgoročnem sodelovanju – šivanju 
kozmetičnih torbic za opremo njihovih prikolic. 

 27.11. smo pred stavbo občinske uprave prodajali adventne aranžmaje. 

 Izvedli smo decembrsko praznovanje – okrasitev prostorov, peka peciva, hišni kino in 
karaoke. 

 
V sodelovanju s Planinskim društvom Krka smo izvedli 4 pohode, ki se jih je vsakič udeležilo 
10-12 uporabnikov: 

 24.1. pohod na Ljuben 

 21.2. pohod po Karlovški poti v Šmarjeti 

 28.8. pohod okrog Novega mesta 

 22.9. pohod ob tednu mobilnosti 
 
Omejitve zaradi ukrepov vezanih na COVID - 19: 
Od 16.3. dalje je bila enota zaradi epidemije korona virusa zaprta.  V tem času sta delovali 
samo enoti dnevnega varstva v Šmihelu in na Cesarjevi ulici. Strokovne delavke so bile v tem 
času v telefonski zvezi z družinami naših uporabnikov, ki so ostali doma. Enoto smo ponovno 
odprli s 1.6.2020. 
 
V začetku oktobra smo, zaradi naraščajočega števila okužb, omejili izvajanje programov izven 
zavoda in tako prekinili tudi z zbiranjem starega papirja. Zaradi slabšanja epidemiološke 
situacije smo nato 13.10. ločili domske in zunanje uporabnike. Domski so ostali v enoti Šmihel 
in v Bivalni enoti na Cesarjevi, zunanji pa so prihajali v Bršljin. 26.10. smo prekinili tudi storitev 
za zunanje uporabnike, razen za tiste, ki so potrebovali nujno varstvo. Konec oktobra sta bili 
tako v enoto Bršljin vključeni samo 2 uporabnici. V Novembru in decembru se je število 
vključenih uporabnikov nekoliko povečalo, tako, da smo imeli decembra v Bršljinu 10 
vključenih zunanjih uporabnikov, za uporabnike IV in BEC Cesarjeva ulica, pa smo ves čas 
izvajali program neposredno na omenjenih lokacijah. 
 
Strokovna obravnava uporabnikov: 
Za vsakega vključenega uporabnika smo pripravili Individualni načrt obravnave, ki ga enkrat 
letno skupaj z uporabnikom in njegovim zakonitim zastopnikom ponovno ocenimo. V tako 
pripravljeni evalvaciji ocenimo doseganje zastavljenih ciljev  in postavimo nove cilje. 
V primeru posebnosti, se sestane bodisi  interni tim bodisi razširjeni tim, ki se pogovori o 
aktualni situaciji in predvidi nadaljnjo obravnavo. Pri izvajanju storitve smo v stalnih stikih s 
starši oz. zakonitimi zastopniki uporabnikov. 
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f) Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 
Trebnje 

 
Lokacija: Glavarjeva ul. 5 in Stari trg 63, Trebnje.  
 
Št. zaposlenih: 5 oseb 
 
Od tega je ena strokovna delavka, ki je tudi vodja enote in skupinski habilitator, trije delovni 
inštruktorji in ena varuhinja.  
 
Št. uporabnikov:  
 
V program VVZ v enoti je bilo do julija vključenih 32 uporabnikov, julija se je vključila 
uporabnica, ki je končala s šolanjem v OŠ s prilagojenim programom, tako da je bilo vključenih 
33 uporabnikov. Od tega prihaja v VVZ dnevno 28 uporabnikov, 5 uporabnikov se vključuje 1x 
tedensko v tako imenovan klubski program. Od tega je 17 moških in 16 žensk. Najstarejša 
uporabnica ima 70 let in najmlajša 27 let. 
21 uporabnikov dnevno prihaja od doma z organiziranim prevozom oz. peš ali jih pripeljejo 
svojci oz. zakoniti zastopniki, za enega poskrbimo za prevoz zaposleni. 12 jih biva v bivalni 
enoti, za katere je bilo organizirano VVZ na Glavarjevi ulici. Od tega je 6 moških in 6 žensk. 
Najstarejša je ženska stara 58 let, najmlajša tudi ženska stara 30 let. 
 
Opis: 

 
Dnevno varstvo je potekalo 8 ur dnevno, 5 dni v tednu in je bilo 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 bi jim vzbudile pozornost. 
V enoti Trebnje imamo tudi tako imenovan klub Trebelno, ki poteka 1x tedensko. Vključenih 
je 5 uporabnikov. V delavnice prihajajo z organiziranim prevozom. Ob neugodnih vremenskih 
razmerah (sneg) klub odpovemo.  

Skozi celo leto imamo kooperativno delo (TEM Čatež), delamo na lastnem programu, 
predvsem na izdelavi novoletne voščilnice, patchwork blazine in pletenje nogavic. 

Kosimo okrog bivalne enote, obrežemo živo mejo. 

Z društvom Sožitje smo dogovorjeni za čiščenje prostorov pred sejo izvršnega odbora. 
Zbiramo star papir. Naredimo priložnostne izdelke po naročilu. 

Zaslužek od prodaje izdelkov in storitev se v skladu s Pravilnikom o kriterijih in načinu 
nagrajevanja uporabnikov porabi za plačilo nagrad in skupne potrebe uporabnikov. 

Vsak mesec smo imeli sestanke z uporabniki, kjer smo se sproti dogovarjali o tekoči 
problematiki, o delu, o konfliktih. 

Večkrat smo organizirali kuharske delavnice, kjer si za malico kaj skuhamo oz. spečemo 
(kompot, jabolčni zavitek, palačinke…). 

Praznovali smo rojstne dneve vseh uporabnikov in zaposlenih. Vsakodnevno smo dežurali pri 
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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. 
 
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 smo pomoč uporabnikom pri intimni 
negi. 
 
Vodja enote in vsi zaposleni so bili skozi celo leto svojcem na voljo za individualne pogovore. 

 
Sodelovali smo pri mednarodnem projektu DigiStorID. 
 
V mesecu januarju in februarju smo izvedli evalvacije individualnih načrtov. 

 
Plan aktivnosti po mesecih:  
 
Januar 

- v kulturnem domu Janeza Trdine smo si ogledali predstavo Oni 
- vsak torek smo imeli na Centru za izobraževanje in kulturo osnove računalništva 
- zadnjo sredo v mesecu smo imeli plesne vaje 
- organizirana je bila pedikura 
- skupina uporabnikov je šla na pohod na Ljuben 
- redno smo obiskovali knjižnico 
- organizirali smo sprehode po bližnji okolici 
- redno potekajo pevske vaje 
- od 27. do 31. januarja sta se dva uporabnika udeležila na projektu DigiStorID v Litvi 

 
Februar 

- obiskali so nas učenci iz Osnovne šole Veliki Gaber. Ob obisku smo pripravili 
predstavitev našega dela in krajšo proslavo in pogostitev 

- vsak torek smo imeli na Centru za izobraževanje in kulturo osnove računalništva 
- ob četrtkih smo pričeli z organizirano telovadbo v Top Gymu 
- v kulturnem domu Janeza Trdine smo si ogledali predstavo Na dvorišču 
- sestala se je skupina za samozagovorništvo 
- obiskali so nas Kurenti 
- organizirali smo pustovanje s harmonikarjem 
- pričeli smo z bralno značko v organizaciji knjižnice Pavla Golie Trebnje. Prva tema je 

bila tradicionalni prazniki 
- poslovili smo se od pokojnice, ki je bila soustanoviteljica delavnic pod posebnimi pogoji 
- praznovali smo Valentinovo in naredili priložnostni izdelek 



                                                                                                                                           

VARSTVENO   DELOVNI   CENTER   NOVO  MESTO ,  ŠMIHEL 3 ,  8000  NOVO  MESTO 
  

TEL : 07 39 33 246,     FAX : 07 39 33 255 

e-mail : info@vdc-nm.si 
 

- redno potekajo pevske vaje 
 

Marec 

- praznovali smo  dan žena in mučenikov, materinski dan, izdelali priložnostni izdelek 

- tematsko smo okrasili prostorov, pomlad 

- predstavnika uporabnikov sta se udeležila kolegija uporabnikov pri direktorici. 
Predhodno ju je bilo potrebno pripraviti in napisati zapisnik 

- v okviru bralne značke smo imeli potopisno predavanje o Keniji 

- ob četrtkih odhajamo na telovadbo 

- nadaljevali smo s tečajem računalništva 

- redno potekajo pevske vaje 
 

Zaradi pojava in prizadevanja za preprečevanje in širjenje okužb novega koronavirusa, smo s 
16.03.2020 prekinili izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji za uporabnike, ki dnevno prihajajo v delavnice.  
Starše oz. svojce uporabnikov sem kontaktirala tedensko. Pozanimala sem se o njihovem 
počutju, zdravstvenem stanju, razpoloženju, tako svojcev kot uporabnikov, v času izolacije. 
Prav tako sem jih sproti obveščala o spremembah. Telefonskih pogovorov so bili veseli.  
 
April 
Zaradi pojava novega koronavirusa so vsi uporabniki, ki prihajajo dnevno v VVZ ostali v domači 
oskrbi tudi v mesecu aprilu in so ostali do nadaljnjega, do preklica ukrepa.  
Vse starše oz. svojce sem v aprilu kontaktirala 2x. Vprašala sem jih po zdravstvenem stanju, 
počutju, kako se imajo doma. Večinoma so se telefonskih razgovorov razveselili. Nekaterim je 
všeč, da so doma, večina pa bi se rada vrnila v delavnice, ker pogrešajo družbo, delo. Z 
nekaterimi uporabniki oz. svojci sem bila tedensko v stiku. 
Proces dela v enoti smo prilagodili danim razmeram. Prvih 14 dni smo se vključevali v VVZ 
uporabnikov delavci iz dnevnega varstva. Pozneje je bil izdan ukrep, da se delavci dnevnega 
varstva ne smemo več vključevati v proces dela. V delo se je vključeval en delavec iz dnevnega 
varstva. Vodja enote je bila s sodelavci v stalnem stiku preko maila, telefona in sporočil. 
V tem mescu smo prejeli informacijo s strani mame uporabnice, da je uporabnico kap. 
 
Maj  
Tudi v mesecu maju so bili vsi uporabniki, ki dnevno prihajajo v VVZ, doma. 
Vse starše oz. svojce smo v maju kontaktirali 2x. Z nekaterimi uporabniki oz. svojci je bila vodja 
tedensko v stiku. 

V maju je vodja enote opravila dve spremstvi uporabnic. Eno k fizioterapevtu in eno k 
dermatologu. 

Dve sodelavki sta pričeli z delom 27. 5. Potrebno je bilo pripraviti prostor za delo (vse 
pospraviti, razkužiti). 

Junij 
Začeli so se sproščati preventivni ukrepi v državi, zato smo naredili načrt postopnega 
vključevanja uporabnikov v storitev varstva, vodenja in zaposlitve. V dogovoru s svojci in glede 
na oceno zdravstvenega stanja uporabnikov, so se pričeli vračati v spremenjene okoliščine 
dela. Ločili smo uporabnike, ki prihajajo od doma od uporabnikov, ki živijo v BET. Uporabniki 
iz BET so se vključili v delavnico na Glavarjevi, zunanji pa na Starem trgu. 
Z dnem 1. 6. 2020 so se v delavnice vključili uporabniki, ki živijo v BET. 

8. 6. 2020 so se v delavnice vključili vsi ostali uporabniki, ki živijo doma, razen dveh, ker so se 
svojci odločili, da bodo počakali do jeseni oz. se bosta vključila po kolektivnem dopustu. 
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Ko so se uporabniki vrnili v delavnice smo veliko časa namenili pogovorom o tem, kako so se 
imeli doma, kako so preživljali čas, kako so sprejeli spremenjene okoliščine. Nekateri so bili 
zadržani, vendar smo kmalu prišli na ustaljeni ritem dela.  
 

- pričeli smo s pripravo za šivanje novoletne čestitke 

- pričeli smo s kooperativnim delom 

- obiskala nas je bivša direktorica 
 
Julij 
V enoti smo delali v spremenjenih okoliščinah dela. Ločene smo imeli uporabnike, ki prihajajo 
od doma od uporabnikov, ki živijo v BET. Uporabniki iz BET so bili vključeni v delavnico na 
Glavarjevi, zunanji pa na Starem trgu. 

Izvajali smo različne zaposlitvene aktivnosti in dodatne programe: zbiranje starega papirja, 
družabne igre, sprehode, risanje, barvanje, obnavljanje pisanja, bralne aktivnosti, individualne 
in skupinske pogovore. Zelo radi pregledujejo reklamna sporočila in krajevno časopisje. 
 
V delavnici na Glavarjevi so 2x organizirali kuharsko delavnico (1x so naredili bananin 
sladoled, 1x so pekli palačinke).  
 
V okviru skrbi za samega sebe smo dosledno upoštevati pogosto umivanje rok in se učili 
higiene kašlja. Organizirano smo imeli pedikuro. 
 
Od 20. 7. do 7. 8. 2020 smo imeli kolektivni dopust za uporabnike, ki so dnevno prihajali v 
VVZ. V času kolektivnega dopusta smo organizirali dnevno varstvo za uporabnike, ki so ostali 
v BET. 
 
Zaradi suma okužbe na korona virus v DSO-ju, kamor hodimo na malico, smo imeli malico v 
delavnici na Starem trgu, kosilo pa na Glavarjevi. Na Stari trg so nam pripeljali malico do vrat, 
po kosilo smo hodili s kombijem. 
 
13. 7. se je vključila v VVZ uporabnica, ki je končala šolanje v šoli s prilagojenim programom. 
 
Avgust 
Po kolektivnem dopustu se je v VVZ vrnila večina uporabnikov. Doma so ostali trije. 

Dva uporabnika sta se udeležila letovanja, ki jih je organiziralo društvo Sožitje. 

V enoti smo delali še vedno v spremenjenih okoliščinah dela. Ločene smo imeli uporabnike, ki 
prihajajo od doma od uporabnikov, ki živijo v BET.  

September 
Septembra smo prešli na star sistem dela. Uporabniki, ki živijo v BET so pričeli hoditi v varstvo, 
vodenje in zaposlitev na Stari trg, trije pa so ostali na Glavarjevi. 6 uporabnikov, ki prihaja od 
doma so na Starem trgu, ostali pa na Glavarjevi. 
Septembra smo pričeli tudi s tako imenovano klubsko storitvijo. Najprej so se vključili trije 
uporabniki. Eden je prihajal na 14 dni, eden je zaradi poškodbe noge ostal doma. 

- naa CIK-u smo imeli uro angleščine 

- od 14. do 18. 9. je potekal na CIK-u projekt digistorID 

- v okviru tedna mobilnosti gibalno oviranih oseb, smo organizirali pohod na Trebni vrh 

- opus biro je izvedel izobraževanje iz varstva pri delu za uporabnike 

- v okviru nacionalnega meseca branja, smo se priključili z vsakodnevnim branjem 
različnih zgodb (basni, šale, uganke, hudomušne pripovedi…) 

- organizirano smo imeli pedikuro 
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Oktober 
Zaradi zaostrovanja ukrepov za zajezitev okužb s korona virusom smo se morali spet ločiti na 
skupino, kjer živijo uporabniki in na tiste, ki so prihajali od doma. 

- organizirali smo piknik na terasi BE 

- od 5. do 8. 10. smo imeli evalvacijo projekta digistorID 

- v okviru nacionalnega meseca branja, smo še dnevno brali različne zgodbe (basni, 
šale, uganke, hudomušne pripovedi…). 

- meli smo pripravljalni sestanek za kolegij uporabnikov, ki pa je bil kasneje odpovedan 
zaradi razglasitve epidemije. 

- ena uporabnica je bila začasno nameščena v institucionalno varstvo v NM 
 
Dne 19.10. je bila razglašena epidemija. Vsi uporabniki, ki dnevno prihajajo v varstvo, 
vodenje in zaposlitev so ostali doma. Na ta dan je bila v BET vzpostavljena rdeča cona, ker 
so bili vsi uporabniki pozitivni na korona virus. Delovna inštruktorica iz dnevnega varstva se 
je vključevala v delo v BE, ki pa je pozneje tudi postala pozitivna na virus. Ker so bili pozitivni 
tudi delavci iz BET, so se po 10 dneh karantene vrnili delavci iz dnevnega varstva na delo v 
BET.  
 
November 
Zaradi zaostrovanja ukrepov za zajezitev okužb s korona virusom je v mesecu novembru 
večina uporabnikov ostala doma. Od 9. 11. smo začeli zagotavljati storitev varstva za 
uporabnike, katerih svojci so izrazili potrebo po varstvu. Najprej sta se vključila dva uporabnika, 
od 16. 11. pa še trije. Ker je bil eden uporabnik v stiku s pozitivno osebo na koronavirus, je 
moral ostati doma v 10 dnevni karanteni. Ko mu je karantena potekla, se je vključil v varstvo. 

V kletnih prostorih bivalne enote je bilo vzpostavljeno varstvo za uporabnike, ki živijo v BET. 
Izdelovali smo novoletne voščilnice, opravljali kooperativno delo in izdelovali zaščitne maske. 

Vsak teden smo opravili telefonske pogovore z vsemi svojci oz. zakonitimi zastopniki 
uporabnikov in s tistimi uporabniki, ki imajo mobilne telefone in so bili zaradi preventivnih 
ukrepov doma. 
 
December 
Decembra smo  zagotavljali storitev varstva za 4 uporabnike, katerih svojci so izrazili potrebo 
po varstvu.  

V kletnih prostorih bivalne enote je bilo vzpostavljeno varstvo za uporabnike, ki živijo v BET 
(10 uporabnikov). 
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III. POROČILO O DELU SOCIALNE SLUŽBE 
 

Lokacija: Šmihel 3, 8000 Novo mesto in vse enote 
 
Št. zaposlenih: 1 (univerzitetna diplomirana socialna delavka) 
 
Št. uporabnikov:  
 
Na dan 31.12.2020 je bilo v VDC Novo mesto vključenih 169 uporabnikov. 
 

Starostni razred Število - moški Število - ženske Vsi 

od 21 do 25 let 1 0 1 

od 26 do 39 let 34 19 53 

od 40 do 54 let 40 39 79 

od 55 do 64 let 9 12 21 

od 65 do 74 let 6 6 12 

od 75 do 79 let 1 1 2 

nad 80 let 0 1 1 

Skupaj 91 78 169 

Tabela 1: število uporabnikov po spolu in starosti na dan 31.12.2020 
 
Najmlajši moški uporabnik je dopolnil 23 let, najmlajša ženska uporabnica je dopolnila 27 let. 
Oba sta vključena v storitev VVZPP. 
Najstarejši moški uporabnik je dopolnil 77 let, najstarejša ženska uporabnica je dopolnila 83 
let. Oba sta vključena v obe storitvi, IV in VVZPP. 
Povprečna starost uporabnikov je 46 let (moški 45 let, ženske 48 let). 
 
Opis: 
 
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.  
Socialna delavka se z uporabnikom in njegovimi svojci/zakonitimi zastopniki sreča že pred 
vključitvijo v zavod (delo s prosilci pred sprejemom). V nadaljevanju je njeno delo vezano na 
pripravo uporabnika pri vključitvi v storitev, pri čemer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku 
upoštevajo maksimalne življenjske možnosti. Sledi spremljanje uporabnika pri nadaljnji 
vključitvi v delo in življenje. 
Socialna delavka uporabnika na primeren način usmerja in vodi v procesu opolnomočenja, 
doseganju čim večje samostojnosti, mu sledi in ga podpira pri njegovih ciljih. Pri svojem delu 
upošteva temeljna načela učinkovitega socialnega dela z uporabniki: 

 udeleženost in aktivna vključenost uporabnika, 

 individualiziran pristop, 

 vsestranski partnerski odnos, kjer so uporabniki aktivni sooblikovalci življenja v zavodu, 

 krepitev moči oz. proces opolnomočenja uporabnika, 

 dostopnost, enakopravna obravnava in zaupnost. 
 
Delo socialne delavke je obsegalo: 
 - delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom: 

 spoznavni pogovor, 
 delo s prejetimi vlogami, 
 zbiranje prosilčeve dokumentacije, 
 pomoč posamezniku in družini, 
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 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, 
 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). 

 
Posebnosti, zanimivosti:  
 
Sprejemni postopek v letu 2020 
 
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. 
Komisija za sprejem, odpust in premestitev se je v letu 2020 sestala 9 krat in obravnavala: 

- 8 vlog za sprejem v institucionalno varstvo, 

- 6 vlog za sprejem v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, 

- 5 vlog za začasno institucionalno varstvo. 
 

V letu 2020 je bilo sprejetih 5 uporabnikov: 

 1 sprejem v 24 urno institucionalno varstvo, 

 4 sprejemi v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. 
Poleg rednih sprejemov, so bili tudi 4. začasni sprejemi v institucionalno varstvo. V vseh 
primerih so storitev koristili uporabniki, ki so vključeni v storitev VVZPP. 
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Tabela 2: število sprejemov 
 
Prekinitve izvajanja storitve 
 
V letu 2020 je prišlo do petih prekinitev pri izvajanju storitve. Dve prekinitvi v institucionalnem 
varstvu, zaradi smrti uporabnikov in treh prekinitev v storitvi VVZPP, dve na željo uporabnikov, 
ena zaradi smrti. 
 
Čakalna lista za storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 
 
Na dan 31.12.2020 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. 
Na dan 31.12.2020 čaka na vključitev v enoto Trebnje 8 uporabnikov.  
 

 
Tabela 3: število vlog VVZPP 
 
Čakalna lista institucionalno varstvo 
 
Na dan 31.12.2020 čaka na vključitev v institucionalno varstvo skupaj 21 uporabnikov (od tega 
3 za 24 urno institucionalno, 15 za 16 urno, 2 za bivalno enoto Novo mesto in 1 za bivalno 
enoto Trebnje).  
Vloge 10 uporabnikov so evidenčne, kar pomeni, da se v bližnji prihodnosti pričakuje potreba 
po namestitvi. 
 

STORITEV VVZPP

enota Šmihel 8 8

enota Bršljin 23 19

enota Trebnje 8 8

skupaj 39 35

število 

EVIDENTIRANIH 

vlog  

od tega število 

AKTUALNIH vlog 
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Tabela 4: število vlog IV  
 
Ključne osebe 
 
Uporabniki pri doseganju zastavljenih ciljev potrebujejo pomoč različnih podpornih oseb. 
Uporabnik, ki je vključen v institucionalno varstvo, si sam zbere ključno osebo – zaposlenega, 
ki mu zaupa in se z njim dobro razume. Zaposleni mora poznati uporabnikove želje, izkušnje, 
sposobnosti in ovire. Tako mu lahko najbolje pomaga. 
Najpomembnejša naloga ključne osebe je, da podari nekaj svojega časa uporabniku, saj s tem 
poveča pestrost in kakovost njegovega življenja.  
Zaradi slabe epidemiološke slike v državi in ob vseh omejitvah (omejitev izhodov, prepoved 
obiskov), so zaposleni poskušali kar se da najbolje poskrbeti za uporabnike in zmanjšati 
primanjkljaje, ki so jih s sabo prinesli ukrepi. V preteklem letu so ključne osebe odigrale zelo 
pomembno vlogo. Uporabnikom so posvečale več časa, bile na razpolago za pogovor, 
opravljale nakupe priboljškov in drugih osebnih potrebščin. Največ skrbi je bilo namenjeno 
ohranjanju in vzdrževanju stikov s svojci, sorodniki in prijatelji. 
 
Prisotnost/odsotnost 
 
Mesečno je bila spremljana prisotnost uporabnikov v obeh storitvah (institucionalno varstvo in 
storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji). 
Prisotnost/odsotnost uporabnikov je bila beležena v programu Probit. 
 
38 uporabnikov, ki so vključeni v storitev IV, od skupnega števila 84, je v letu 2020 zabeležila  
4811 dni odsotnosti, od tega je bilo 125 dni odsotnosti zaradi odhoda v bolnišnico. Na ravni 
zavoda je bila v letu 2020 v storitvi IV 65,3% prisotnost vključenih uporabnikov. 
 
 

16-urno IVO 24-urno IVO

STORITEV IV

glavna enota Šmihel 24 18 15 3

bivalna enota Novo mesto 6 2 2 0

bivalna enota Trebnje 1 1 1 0

skupaj 31 21 18 3

število 

EVIDENTIRANIH 

vlog  

od tega število 

AKTUALNIH vlog 

želena oblika vključitve v IVO 

(izmed aktualnih vlog)
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Tabela 5: število dni odsotnosti uporabnikov IV po mesecih 
 
Delo in sodelovanje s svojci/sorodniki/zakonitimi zastopniki uporabnikov 
 
Za uspešno delo je pomembno, da se družina in zavod čim bolj povezujeta in prepletata. Dobro 
sodelovanje s svojci uporabnikov je bila ena izmed temeljnih strateških usmeritev.  
Oblike sodelovanja z družino: 

 v postopku sprejema, 

 individualno pri ohranjanju stikov, 

 svetovalno delo, 

 nudenje osebne in stvarne pomoči, 

 sodelovanje na habilitacijskih timih, 

 informiranje staršev/svojcev o programih, življenju in delu v zavodu (preko elektronskih 
medijev).  
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IV. POROČILO O DELU ZDRAVSTVENE NEGE 
 

Št. zaposlenih: _24___  
Kadrovska struktura: Dipl. med. ses.: 2 
             Tehnik zdr. nege : 11 

Bolničar/negovalec: 10 
 
Št. uporabnikov: _84 __  
Na treh lokacijah biva 45 uporabnikov in 39 uporabnic. 
Najstarejši uporabnik je star 78 let, najmlajši  33 let.        
Najstarejša uporabnica je stara 84 let, najmlajša 31 let. 
 
Posebnosti, zanimivosti:  
V VDC Novo mesto je za vse uporabnike v programu institucionalnega varstva organizirana 
24 urna kontinuirana zdravstvena nega. 
Po merilih ZZZS je zdravstveno nego 1 konec leta 2020 potrebovala 1 uporabnica, 
zdravstveno nego 2 je  potrebovalo 17 uporabnikov in zdravstveno nego 3 - 54 uporabnikov.  
Do sprememb glede potreb po zdravstveni negi je prihajalo tekom celega leta. 
 
Zdravstveni pregledi oz. vizite za uporabnike (71) so potekale pri izbrani osebni zdravnici iz 
ZD Novo mesto in za 12 uporabnikov pri izbrani osebni zdravnici iz ZD Trebnje. Ena 
uporabnica je opredeljena pri svoji osebni zdravnici v ZD novo mesto. 
 
Zdravnik psihiater je imel v obravnavi 73 uporabnikov. Kadar so epidemiološke razmere 
dovoljevale, je specialistične preglede opravljal v zavodu, sicer pa je bil na voljo 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. 1 uporabnik je bil obravnavan na  
stomatološki kliniki v Ljubljani, kjer je opravil prvi pregled in je uvrščen na čakalno listo za 
sanacijo zobovja v splošni anesteziji. 
 
Obiski pri specialistih so potekali po potrebi (ginekolog, nevrolog, dermatolog,…). 
 
Zaradi različnih zdravstvenih težav je bilo 7 uporabnikov hospitaliziranih, 2 večkrat. Odsotnosti 
zaradi hospitalizacij je bilo skupaj 117 dni. 
1 uporabnik ima, zaradi težav pri požiranju, uvedeno perkutano entero gastrostomo (PEG). 
Zaradi retence urina, ima 1 uporabnik uveden stalni urinski kateter. 
1 uporabnik ima zaradi težav s črevesjem, narejeno ileostomo. 
12 uporabnikov je prebolelo Covid – 19. Zaradi  težjega poteka bolezni je bila ena uporabnica  
hospitalizirana. 
Od razglasitve epidemije drugega vala je bilo odsotnih 14 uporabnikov. 
Umrla sta 2  uporabnika. 
Proti sezonski gripi se je v letu 2020 cepilo 45 uporabnikov. 
Opravljenih je bilo: 520 prevezov, apliciranih 106 s.c. injekcij. 
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Tabela 1: Pomičnost uporabnikov glede na spol in število 
 

 
Spol 

 
Delno pomični 

 
Nepomični 

Moški 3 12 

Ženske 2 6 

Skupaj 5 18 

 
 
Tabela 2: Inkontinenca uporabnikov 
 

Stopnja 
inkontinence 
 

 
Srednja 
 

 
Težka 

 
Zelo težka 

Spol 

Moški 
2 10 12 

Ženske 
13 14 5 

Skupaj 15 24 17 

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

Najpogostejše zdravstvene 
diagnoze 

Spol  
Skupaj Moški Ženske 

Duševna manjrazvitost 45 39 84 

Epilepsija 17 10 27 

Cerebralna paraliza 10 4 14 

Mb. Down 6 5            11 

Povišan krvni tlak 8 13 21 

Sladkorna bolezen tipa 2 4 4 8 

Izguba vida 1 3 4 

Gluhonemost 2 3 5 

 
V preteklem letu je na organizacijo in potek dela močno vplivala epidemija koronavirusa. 
Delo smo reorganizirali na način oblikovanja stalnih ekip zaposlenih. V veliki večini so 
zaposleni delali po 12 ur podnevi in ponoči, nekaj dni v kosu, sledil je nekajdnevni počitek. S 
tem načinom smo zagotavljali manjše število prisotnih delavcev na dan. Prehajanja zaposlenih 
in uporabnikov med nadstropji in skupinami ni bilo oz. le v nujnih primerih. Delo z uporabniki 
je potekalo v manjših skupinah. 
Trenutnim razmeram smo prilagodili tudi razdeljevanje hrane in sortiranje čistega perila.  
Poostrili smo razkuževanje, čiščenje in zračenje prostorov ter higieno rok.  
Za zaposlene so bile izvedene štiri delavnice o pravilnem oblačenju in slačenju osebne 
varovalne opreme ter pravilnem razkuževanju rok.  
Dnevno smo spremljali in vodili evidenco o zdravstvenem stanju uporabnikov in zaposlenih. 
Skladno z navodili MZ smo pripravili načrt za ustrezno organizirano sivo cono na način 
individualne izolacije in za postavitev rdeče cone, ki je lahko organizirana na način kohortne 
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izolacije in jo je mogoče postaviti v roku 24 ur. 
Kljub spremenjeni organizaciji dela, smo delo nekako uspeli organizirati s trenutno kadrovsko 
strukturo. Zahvala gre zaposlenim, ki so pri tem izkazali veliko mero prilagodljivosti in 
fleksibilnosti.  
Stanje v preteklem letu je potrdilo, da bi na področju zdravstva nujno potrebovali dodatne 
zaposlitve, na kar pristojne službe (MZ, MDDSZ) tudi ves čas opozarjamo.   
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V. POROČILO O DELU FIZIOTERAPIJE 
 

Lokacija: Šmihel 3, Novo mesto in vse enote zavoda 
 
Št. zaposlenih: 1 
 
Št. uporabnikov:  
33 uporabnikov v stalni obravnavi, od tega 60,6% moških in 39,4% žensk.  
 
Potencialno so vsi uporabniki v Varstveno delovnem centru po poškodbah ali delovnem nalogu 
zdravnika obravnavani. Povprečna fizioterapevtska obravnava brez upoštevanja transferja iz 
invalidskega vozička na terapevtsko mizo in nazaj traja 15-20 minut. Časovni normativ 
obravnav pri populaciji z motnjo v duševnem razvoju je združen z dodatnimi motnjami ali 
okvarami in se podaljša, oziroma je individualno prilagojen uporabniku. Vzrok pojava le-tega 
je sama fizioterapevtska ocena, ki je obsežnejša glede na težave uporabnika. Poleg tega pa 
fizioterapija nima sredstev za nakup osnovnih naprav, ki bi naredile obravnavo lažjo, bolj varno 
in manj izčrpajočo tako za uporabnika kot fizioterapevta 
 
Fizioterapija v akutnem obdobju po poškodbi ali poslabšanju kondicijskega stanja se je odvijala 
po sobah na oddelku in je zajemala vse postopke za vertikalizacijo in čim prejšnjo mobilizacijo. 
Trajanje obravnave v tem obdobju je odvisno od stanja uporabnika in se prilagaja 
posamezniku. Kot primer naj navedemo, da za rehabilitacijo po totalni endoprotezi kolka, ki v 
povprečju traja 3 tedne, pri nas traja 6 mesecev 
 
Opis: 
 
Leto 2020 je bilo ponovno leto velikih sprememb, ki so vplivale na delovanje fizioterapije. 
Navkljub zelo zahtevnemu letu lahko zaključimo, da smo poslovno leto 2020 končali 
zadovoljivo, tako v reorganizacijskem, kakor tudi v strokovnem delu. 
V okviru fizioterapije se je izvajala dejavnosti zlasti na naslednjih področjih:  
•  obravnava uporabnikov z prizadetostmi gibalnega sistema zaradi okvare hrbtenjače, 
možganske kapi in drugih bolezni možganov, poškodbe kosti, perifernih živcev in zaradi drugih 
poškodb gibalnega sistema 
• individualne aplikacije ortotike, protetike, ortopedske obutve in rehabilitacijskih pripomočkov 
ter pripomočkov za začasno uporabo 
• razvijanje fizioterapevtske doktrine in uvajanje rehabilitacijskih metod in tehnik ter 
pripomočkov na področju fizioterapije, aplikacije tehničnih pripomočkov  
• prenos znanja o fizioterapiji zdravstvenemu in socialnemu kadru  
• poizkus uveljavljanja evropskih standardov in načel pri strokovnem delu z uporabniki in pri 
kontroli kakovosti pripomočkov  
• izvajanje nalog fizioterapevtske diagnostike in triaže bolnikov z okvaro gibalnih funkcij ter 
ugotavljanje določene vrste in stopnje telesne okvare 
• izdajanje publikacij za področje fizioterapije  
 • iskanje možnosti sodelovanja z sorodnimi  ustanovami v svetu 
• pravočasna priprava predlogov za predpis tehničnih pripomočkov 
• prepoznavanje kdaj fizioterapija ni primerna in predlaganje drugih vrst terapije 
•opiranje na preverljive prakse v fizioterapiji in iskanje najnovejših smernic za izboljšanje 
uporabniške izkušnje pri delu z njimi 
•deloval sem fizično in psihično zmogljivo 
• skrb za svojo varnost in integriteto svojega strokovnega področja 
 
Dodajmo za konec zaključek, da so uporabniki z motnjo v duševnem razvoju diskriminirani na 
področju rehabilitacije, kar je razvidno tudi iz zdravstvenih dokumentacij, kjer piše, da niso 
rehabilitacijski potencial v drugih specialnih ustanovah. Če bi VDC Novo mesto imel 
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razpoložljiv fond denarja, da bi zagotovil fizioterapevtsko opremo bi to nedvomno izboljšalo 
trenutni položaj na področju rehabilitacije. Populacija Varstveno delovnega centra se stara in 
postaja vedno bolj nepokretna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           

VARSTVENO   DELOVNI   CENTER   NOVO  MESTO ,  ŠMIHEL 3 ,  8000  NOVO  MESTO 
  

TEL : 07 39 33 246,     FAX : 07 39 33 255 

e-mail : info@vdc-nm.si 
 

VI.  POROČILO O KADROVANJU 
 
Socialno varstvene in druge potrebne storitve je v VDC Novo mesto v letu 2020 opravljalo 92 
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) - 7 

Bolničar negovalec I 2 7 

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

Varuhinja II 4 12 

Varuhinja II (60%) – gospodinja oskrbovalka (40%) - 1 

Gospodinja oskrbovalka - 2  

Vzdrževalec – tehnik (I) 1 - 

Vzdrževalec IV (I) 1 - 

Varuhinja I 4 7 

Delovni inštruktor I 2 8 

Kuhar V - 1 

Srednja medicinska sestra I 2 8 

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

Medicinska sestra vodja tima  - 1 

Vodja III - 1 

Sodelavec za javna naročila - 1 

Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve - 1 

Finančno računovodski delavec  - 1 

Fizioterapevt  1 - 

Skupinski habilitator višji svetovalec - 5 

Skupinski habilitator - 3 

Socialni delavec samostojni svetovalec - 1 

Računovodja - 1 

Direktor - 1 

Skupaj 18 74 

Skupaj vsi  92 

 
 
Tabela št. 2: Število delavcev glede na obliko storitve, na dan 31.12.2020 
 

Oblike storitev Število delavcev 

Dnevno varstvo               34,00 

Zdravstveno varstvo 23,00 

Institucionalno varstvo 35,00 

Skupaj 92 
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Storitev dnevnega varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji je izvajalo 34 delavcev, 
storitve zdravstvenega varstva je izvajalo 23 delavcev, storitve institucionalnega varstva 35 
delavcev. Od vseh zaposlenih (92) je bilo 10 invalidov, kar presega potrebno kvoto invalidov 
(4 invalidov).  

 
V letu 2020 smo zaposlili 5 oseb, od tega eno osebo za nadomeščanje delavca na daljši 
bolniški odsotnosti na oddelku varstva, vodenje in nege, eno osebo smo zaposlili na podlagi 
dodatne odobritve kadra v sklopu Covid-19, eno osebo smo dodatno zaposlili na delovnem 
mestu srednje medicinske sestre, ter dve osebi zaradi nadomestitve delavcev (zaradi 
upokojitve). Pri iskanju kandidatov za zaposlitev smo sodelovali z Zavodom za zaposlovanje 
in opravili veliko razgovorov.  
 
V sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Upravo za probacijo v Novem mestu in na podlagi 
izdanega sklepa omenjene Probacijske enote, smo v letu 2020 z eno osebo podpisali Dogovor 
o izvrševanju dela v splošno korist. Zaradi razglašene epidemije Covid -19 ni prišlo do 
realizacije.  
 
Na Zavodu RS za zaposlovanje smo se prijavili na javno povabilo za izvedbo lokalnih 
programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2020 in tako dvema 
osebama omogočili usposabljanje. 
 
Z Območnim združenjem Rdečega križa Slovenije smo sklenili dogovor o medsebojnem 
sodelovanju v okviru projekta »M O S T: Motivacija – Odgovornost – Sprememba – Trajnost« 
in se tako dogovorili, da se v projekt vključita dve osebi. Ena oseba se je premislila na samem 
začetku, ko je spoznala našo populacijo in se ni vključila.  
 
Z izvajanjem navedenih programov smo olajšali delo zaposlenim, brezposelnim osebam pa 
pomagali, da so pridobile nove izkušnje, znanja in veščine.   
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VII. POROČILO O IZOBRAŽEVANJU 
 
V VDC Novo mesto smo prepričani, da lahko kvalitetne storitve izvaja samo učeč in kreativen 
kader, zato smo tudi v letu 2020 organizirali izobraževanje za vse zaposlene in v okviru 
zmožnosti, delavcem omogočili udeležbo na izobraževanjih. 
 
Izobraževanje v letu 2020 je potekalo v skladu z epidemiološkimi razmerami, finančnimi 
zmožnostmi zavoda in izkazanega interesa zaposlenih. 

 
Tabela št. 3: Naziv izobraževanja in število udeležencev 

Datum:  Naziv izobraževanja Izvajalec Št. 
udeležencev 

12.2.2020 Odkloni pri zdravljenju in pravila 
priprave in aplikacija terapije 

DSMBZT Novo mesto 5 

12.3.2020 Šola reševanja sporov Združenje Akademija za 
socialne vede 

2 

10.4.2020 Pravilna uporaba osebne zaščitne 
opreme pri uporabnikih okuženih s 
COVID-19 

Splošna bolnišnica 
Novo mesto (Ingrid 
Jaklič) 

8 

17.4.2020 Pravilna uporaba osebne zaščitne 
opreme pri uporabnikih okuženih s 
COVID-19 

Splošna bolnišnica 
Novo mesto (Ingrid 
Jaklič) 

7 

13.5.2020 -
16.12.2020 

Vodenje socialno varstvenega 
zavoda 

Firis Imperl d.o.o. 1 

19. in 
21.5.2020 

Delavnica na daljavo za pridobitev 
znaka kakovosti v programu 
Evropska solidarnostna enota 

MOVIT 5 

21.5.2020 Varstvo osebnih podatkov na 
delovnem mestu 

DATAINFO.SI, d.o.o. 2 

26.5.2020 Delo z mentorji pripravnika na 
področju socialnega varstva 

Socialna zbornica 
Slovenije 

1 

16.6.2020 Prehrana in starostniki v domovih 
starejših občanov 

Medias International 
d.o.o. 

1 

19.-
21.6.2020 

Usposabljanje Planinstvo za 
invalide/OPP 

Odbor Planinstvo za 
invalide Ljubljana 

1 

23.6.2020 Delo z uporabniki storitev Varstveno 
delovnih centrov 

Socialna zbornica 
Slovenije 

3 

junij 2020 Pravilna uporaba OVO opreme Renata Grill večina 
zaposlenih po 

enotah 

9.7.2020 Usposabljanje iz varnosti in zdravja 
pri delu ter varstva pred požarom 

Opus Biro 15 

6.8.2020 Preprečevanje in obvladovanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2 z 
uporabo osebne varovalne opreme 

Zbornica - Zveza  1 

14.8.2020 Preprečevanje in obvladovanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2 z 
uporabo osebne varovalne opreme 

Zbornica - Zveza 4 

20.8.2020 Higiena rok, uporaba OVO, 
spremljanje MDRO, ravnanje z 
odpadki 

Zbornica – Zveza  2 

4.9.2020 Nagrajevanje redne delovne 
uspešnosti 

Ministrstvo za javno 
upravo 

1 
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29.9.2020 Celovitost ukrepov in podpore pri 
demenci 

Socialna zbornica 
Slovenije 

2 

20.10.2020 Duševno zdravje za vse NIJZ, OE Novo mesto 2 

22.10.2020 Usposabljanje za hišnike in 
vzdrževalce 

Intelektum Maribor 1 

12.11.2020 Higiena rok, uporaba OVO, 
spremljanje MDRO, ravnanje z 
odpadki 

DSMBZT Novo mesto 2 
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VIII. POROČILO O DODATNIH DEJAVNOSTIH IN PROJEKTIH 
 

PROJEKT DIGISTORID 2019 - 2020 

Na povabilo CIK Trebnje smo se vključili v mednarodni projekt Digital Storytelling. Vključenih 
je bilo 6 uporabnikov, spremljevalka iz Cik-a in VDC NM, enote Trebnje. Delavnica je potekala 
v treh različnih državah (Italija, Litva in Slovenija).  

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 so 
bila predstavljena inovativna učna orodja za zaposlene, ki jim bodo pomagala pri razvijanju 
spretnosti in opolnomočenju oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

ŠPORT 
 
V VDC-ju krepimo in ohranjamo zavedanje, da šport in na sploh veliko gibanja, pozitivno vpliva 
na psihične procese ter na splošno dobro počutje vsakega posameznika. 
Sledimo prepričanju, da ohranjanje psihofizičnih sposobnosti močno pripomore k visoki 
kakovosti življenja. Bolj in dlje časa kot bomo aktivni, bolj osmišljeno bo naše življenje in to je 
tudi naš moto, ki mu sledimo. Različne rekreativne in športne dejavnosti, ki jih nudimo našim 
uporabnikom, ohranjajo bio-psihosocialno ravnovesje posameznikov. Obenem pa te 
dejavnosti nudijo veliko zadovoljstva in dobrega počutja. 
Različne športne aktivnost tudi nudijo integracijo oseb z motnjo v razvoju v družbeno okolje in 
zmanjšajo izolacijo. 
Vsi zaposleni se trudimo, da uporabnike spodbujamo in učimo čim bolj aktivno in osmišljeno 
preživljati prosti čas. Vse, ki pa kažejo dodaten interes, pa spodbujamo v različne športne 
aktivnosti ter tudi tekmovanja, kjer se lahko dodatno potrdijo.   
Pri tem je pomembno, da uporabimo pravilne metode dela, upoštevamo individualne 
značilnosti posameznika, njegove želje in interese ter pripravimo ustrezne prilagoditve. Le tako 
res lahko nudimo uporabnikom koristno in prijetno vključitev v športne aktivnosti, ki jim bo 
vedno v veselje. 
 
Vsem našim uporabnikom smo v letu 2020 omogočili pretežno vsebine, ki smo jih sami izvajali, 
znotraj naših prostorov. Vsi športni dogodki v okviru Specialne olimpijade Slovenije so bili žal 
odpovedani, zaradi izrednih razmer – epidemije Covida - 19. 
Spomladi se je zaposlena še udeležila izvršnega odbora Specialne olimpijade Slovenije. 
V letu 2020 smo imeli sicer v okviru Specialne olimpijade Slovenije registriranih 23 športnikov, 
ki nastopajo v različnih disciplinah ter 4 trenerje. 
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Na ravni VDC-ja se je večina uporabnikov tako ali drugače vključevala v različne ponujene 
rekreativne dejavnosti ter vodeno telovadbo, ki je potekala v prostorih delavnic. Največ 
poudarka pa smo dali na gibanju v naravi (omogočali sprehode, pohode…). 
 
Športne discipline in aktivnosti, ki smo jih izvajali:  
- nogomet – 3 trenerji so se izmenjavali in trenirali 12 uporabnikov. Nekaj treningov, ko je bilo 
dovoljeno, smo izvedli ob petkih od 8,30 do 10,00 ure na stadionu Portoval. 
- kegljanje – 3 trenerji so se izmenjavali. Treningi so v času, ko je bilo dovoljeno, potekali vsak 
četrtek 1 uro, na Kegljišču Portoval. 
- vodena telovadba – izvajali 3 zaposleni, 2 x tedensko, 1 uro (v različnih enotah). 
- namizni tenis – 2 trenerja treninge izvajala v avli delavnic. 
- jahanje – 2 spremljevalca. Jahanje je potekalo po dogovoru, z udeležbo različnih skupin, iz 
različnih enot v Češči vasi (financirano s strani Društva Sožitje). 
 
Sledimo sloganu »Zdrav duh, v zdravem telesu«. Bolj in dlje časa kot bomo aktivni, bolj polno 
in kvalitetno bo naše življenje. 
 

SAMOZAGOVORNIŠKE SKUPINE 

 
Samozagovorništvo je gibanje, ki posamezniku in skupini omogoča, da izrazi svoje potrebe, 
želje, cilje in hkrati išče rešitve zanje. Uporabnike podpiramo in spodbujamo, da sami odločajo 
o temeljnih človeških vprašanjih, ki so za nas samoumevna. 
V procesu krepitve moči uporabniki razvijejo večji nadzor in odgovornost do pomembnih 
vidikov svojega življenja. 
 
V VDC Novo mesto delujeta dve skupini za samozagovorništvo, ena deluje v enoti Šmihel, 
druga v enoti Trebnje. Skupino v enoti Šmihel vodi strokovna delavka – vodja enote, skupino 
v enoti Trebnje pa vodi  socialna delavka. V enoti Trebnje, v skupini aktivno sodeluje 10 
uporabnikov, medtem ko v enoti I Šmihel od 15 do 21 uporabnikov. V letu 2020 sta bili izvedeni 
le dve srečanji samozagovorništva v omenjenih enotah, v mesecu januarju in februarju 2020, 
zaradi pojava epidemije Covid-19. 
Srečanja potekajo na način, ki omogoča vsakemu posamezniku možnost aktivnega 
vključevanja, izražanja lastnih mnenj in želja. Uporabniki si med sabo podelijo podobne 
izkušnje, ob pomoči strokovne delavke pa si nudijo medsebojno podporo in oblikujejo predloge 
pri iskanju rešitve.   
 
Skupine za samozagovorništvo so bile v začetku usmerjene v druženje, kasneje pa se je 
izoblikovala potreba po aktivnostih, s katerimi uporabniki želijo spremeniti svoje življenje. 
Oblikujejo se glede na interese, želje in potrebe uporabnikov. Delovanje skupine je 
osredotočeno na področje bivanja, zaposlitve, izobraževanja in prostega časa. 
Cilji skupin za samozagovorništvo:  

 Zagovorništvo, 
 razvijanje občutka lastne vrednosti, pozitivnega razmišljanja o sebi, 
 izbiranje in sprejemanje odločitev, 
 komunikacija z okoljem, 
 prepoznavanje lastnih sposobnosti,  
 znati poiskati pomoč in nuditi pomoč, 
 razvijanje medsebojnih odnosov. 

Vključenim v skupine postaja vedno bolj pomembno: prizadevati si za svoje pravice in imeti 
enake pravice, gojiti medsebojno spoštovanje, družiti se z enako mislečimi, imeti pravico izbire, 
skrbeti zase, pomagati drugemu, prihajati na sestanke, držati se dogovorov, biti odgovoren, 
biti poslušan in slišan, biti uspešen, imeti prijatelje. 
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PROJEKT »EMPOWERING PRACTIONERS IN SOCIAL WORK FROM RURAL 
COMMUNITIES – EPSWRA 
 
Predstavnici Varstveno delovnega centra Novo mesto sta v tednu med 1. in 5. decembrom, 
sodelovali pri projektu EPSWRA (Empowering Practitioners in Social Work from Rural 
Communities), ki je potekal preko spletne delavnice. Mednarodno usposabljanje je bilo 
namenjeno strokovnim delavcem, ki delujejo na socialnem področju. Delavnico je organiziral 
bolgarski partner (Univerza Veliko Tarnovo “St. Cyril & St.Methodius”) v projektu.  
 
Delavnica je potekala v dveh sklopih, in sicer: 
- prvi sklop je potekal v terminu od 1. do 3. decembra 2020 in je bil namenjen mednarodnemu 
usposabljanju. Predstavila se je gostujoča Bolgarija, s primeri dobre prakse. Predstavljena je 
bila njihova socialna ekonomija in različna socialna podjetja. Spletna delavnica je bila 
osredotočena na usvajanje strokovnih metod na področju socialnega dela. V prvem sklopu so 
se predstavili tudi ostali udeleženci gostujočih držav: Grčija, Italija, Portugalska, Romunija, 
Španija in Slovenija. Predstavnici Slovenije sva predstavili Varstveno delovni center Novo 
mesto. Predstavili sva organizacijo, uporabnike in zaposlene;  
- v drugem sklopu, 4. in 5. decembra 2020, pa je potekala mednarodna spletna konferenca. 
Različne primere dobre prakse je predstavila Bolgarija. Potekalo je plenarno zasedanje z 
razpravo o poklicnih tveganjih, metodah za zmanjševanje poklicnega stresa in izgorevanja, 
metodah strokovnega vodenja, razvoju socialnega varstva v majhnih naseljih, opolnomočenju 
posameznikov in skupnosti. 
 
Udeleženci gostujočih držav so predstavili način, kako se spopadajo z epidemijo. V tem delu 
sta predstavnici Slovenije ponovno predstavili izzive, s katerimi se dnevno srečujemo v našem 
zavodu in posamezne primere dobre prakse. 
 
PROJEKT » ZELENI PROGRAM« 
 
Tudi v letošnjem letu smo skupaj s Centrom biotehnike in turizma Grm nadaljevali z izvajanjem 
tega programa. Uporabniki radi delajo na posestvu, saj poznajo kmečka opravila in so zato zelo 
uspešni. Program smo izvajali v dveh skupinah enkrat tedensko. Pod vodstvom delovnega 
inštruktorja so odhajali na delo na posestvo tako iz enote NM I kot iz enote NM II in se vključevali 
v prebiranje jabolk, sajenje vrtnin, presajanje cvetja, pobiranje pridelkov, negovanje živali in v 
druga enostavna opravila. Tako so spoznavali novo delovno okolje, preizkusili svoje sposobnosti 
in se naučili novih veščin. Za razliko od preteklih let je bilo onemogočeno sodelovanje z dijaki in 
študenti šole ter tako navezovati socialni stik. 
Uporabniki, ki so vključeni v ta projekt, so za delo na posestvu prejeli nagrado, iz sredstev, ki jih 
zagotavljala šola. 
Projekt je delno financiran s strani Centra biotehnike in turizma in delno VDC Novo mesto. 
 
GOGO (GIBALNO OVIRANI GORE OSVAJAJO) 
 
Uporabniki Varstveno delovnega centra (VDC) Novo mesto so se skupaj s pisano druščino 
spremljevalcev in prostovoljcev podali na inkluzivni pohod, na Lavričevo kočo na Gradišču. 
 
Akcijo so organizirali Planinska zveza Slovenije, Sonček in Zveza paraplegikov Slovenije. 
Nagovor vsem gibalno oviranim, da gredo v družbo, da niso izključeni in osamljeni, da so 
aktivni in v naravi, je pritegnil našo pozornost. 
 
Pogled iz invalidskega vozička je pogosto pogled navzgor, proti sogovorniku, proti 
previsokemu pultu, proti nedosegljivemu, ki človeka dela majhnega, podrejenega, odvisnega. 
Tokrat pa je bil pogled drugačen, poln upanja, adrenalina, zadovoljstva in nasmehoV. 
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Izjava uporabnice, ko smo skupaj prišli do koče: »Pa smo zmagal!« potrjuje, da je bil pohod 
uspešen in več kot v zadovoljstvo vsem udeležencem. Z udeležbo so dobili uporabniki občutek 
zmage, občutek zmorem, občutek zaslužim si in pika! 
 
BEREMO SKUPAJ 
 
Društvo Bralna značka Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije vsako leto nacionalni 
mesec skupnega branja podpre z javno medijsko in plakatno komunikacijsko akcijo Beremo 
skupaj. »Beremo skupaj« je intenzivna javna komunikacija o pomenu branja, bralne pismenosti, 
bralne kulture, ki zajema mrežo pobudnikov in podpornikov nacionalnega meseca skupnega 
branja. To je vseslovenska akcija, ki zajema tudi slovenski zamejski in zdomski prostor. Je 
medgeneracijska, saj vključuje raznorodne organizacije, ki zajemamo različne starostne 
skupine. Vsaka dejavnost je ciljno usmerjena na »svojo« ciljno skupino. Cilj projekta je dvig 
bralne kulture vseh prebivalcev v Sloveniji, zamejskem in zdomskem/izseljenskem prostoru.  
 
V VDC Novo mesto redno namenjamo čas branju knjig, pravljic, prebiranju časopisov in revij ter 
pogovoru o prebranem ali slišanem. V okviru Nacionalnega meseca branja 2020 smo se vključili 
v projekt in akcijo na področju bralne pismenosti in bralne kulture, Beremo skupaj, ki je potekal 
v času od 8. septembra 2020 do 11. oktobra 2020. 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

Evropski teden mobilnosti smo v VDC Novo mesto obeležili s pohodi v naravo. Namesto 
načrtovanega skupnega pohoda smo se prilagodili trenutnim razmeram in priporočenim 
preventivnim ukrepom tako, da smo izpeljali pohod v vsaki enoti posebej. 

Pohodniki iz enot NM I (Šmihel) in NM II (Bršljin) so poiskali prijetne sprehajalne poti po naši 
dolenjski prestolnici.  

V enoti Šmihel so oblikovali dve skupini pohodnikov. Manjša skupina se je podala po 
prilagojeni poti zaradi vozička: Šmihel, Grmski grad, čez Kandijski most, po mestnem jedru, 
ustavili so se v lokalu Loke ter si z igro priigrali sladoled. Nadaljevali so pot do Gostišča Loka 
ter popili odlično kavico. Pot jih je nekoliko utrudila, saj je bila za to skupino kar zahtevna. 
Zmaga pa je bila toliko slajša. Uporabniki skupine Mavrice so iz Šmihela krenili proti gradu 
Grm, nato čez Kandijski most v center mesta in preko prelepega lesenega Ragovskega mostu 
v Ragov log. Pot so nadaljevali po slikovitih mestnih ulicah in uživali v razgledih. 

Uporabniki iz Bršljina so se odpravili po Župančičevem sprehajališču, mimo Loke in slikovitega 
Brega do Kandijskega mostu. Sprehodili so se po mestnem jedru in za nekaj trenutkov ujeli 
ritem dogodka ob Tednu mobilnosti in se pozdravili s planinci PD Krka, ki so naši vodniki in 
pravi prijatelji na pohodih. Iz središča mesta so nadaljevali preko lesenega mostu v Ragov log, 
kjer so prehodili krožno pot in nadaljevali proti Kettejevemu drevoredu. Za počitek so si izbrali 
Park situl, ki počasi dobiva svojo podobo, nekoč pa bo to čudovit park z lepim razgledom. 
Obiskali so še Kapiteljske njive, arheološko najdišče znamenitih situl, po katerih je znano naše 
mesto. 

Uporabniki iz enote Trebnje so se podali na pohod na Trebni vrh. Pot jih je vodila mimo gradu, 
ki je bil zgrajen okoli leta 1000 in jih v nadaljevanju peljala po strmih stopnicah in gozdni poti 
do Male jame (dolge 66 metrov) in Velike jame (dolge 118 metrov) nad Trebnjem. Z vztrajnostjo 
so dosegli vrh, ki leži 581 metrov nad morjem, kjer so si privoščili krajši oddih in se zadovoljni 
vrnili nazaj v dolino mimo 15. poldnevnika. 
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PRIŽGIMO SVEČKO MANJ – ZA VEČ NASMEHOV 
 
Skupaj z Javnim podjetjem Komunala Novo mesto smo se odločili za družbeno odgovorno in 
hkrati okoljsko obarvano akcijo, s katero želimo prispevati k zaščiti našega okolja pred odvečno 
plastiko. Pripravili smo lesene svečke, ki so bile plod skupnega dela dolenjskih obrtnikov in 
naših uporabnikov. Lesene svečke so bile na prodaj v trgovini zavoda ali preko naše spletne 
strani. V dneh pred 1. novembrom smo imeli namen postaviti stojnico v bližini novomeških 
pokopališč Ločna, Šmihel, Srebrniče in Prečna, kjer bi svečko podarili. V posebno škatlo na 
stojnici bi lahko prevzemniki svečke oddali prostovoljni prispevek. 
 
POHODNIŠTVO 
 
Pohodništvo je za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju odlična oblika rekreacije, 
ki poleg gibanja v naravi ponuja tudi druženje in nova poznanstva. Pohodništvo ni le hoja, to 
je dogodek in veselo pričakovanje. Na pohodu pa je, poleg vseh blagodejnih učinkov na dušo 
in telo, pomembna dobra malica, kavica in prijetna družba. 

 
V letu 2020 smo nadaljevali s sodelovanjem s Planinskim društvom Krka in skupaj z njihovimi 
vodniki v vseh enotah zavoda izvedli naslednje pohode: 
 
januar Dolenje Kamence-Dobrava-Daljni Vrh-Dolenje Kamence 

Ljuben 
februar Trebelno Debenec 

Po Karlovški poti (Šmarjeta) 
marec Ob Težki Vodi na Košenice 
junij Gaberje – Miklavž - Pangerč Grm- Gaberje 
avgust Bršljin – Portoval- Irča vas- Novo mesto 
september Pohodi ob tednu mobilnosti 

Vrhtrebnje 
Okolica Novega mesta 

 
Pohodov se je udeleževalo od 7 do 20 udeležencev. Izvajali smo jih v dopoldanskem času, 
praviloma od 8.00 do 12.30 ure, povprečno smo na pohodih prehodili 8 kilometrov poti. Pri 
izbiri primerne ture smo se pred pohodom posvetovali z vodniki in jo prilagodili udeležencem.   
Vodniki planinskega društva Krka so prevzeli vodenje pohoda in uporabnikom ob poti 
pripovedovali zanimivosti, zgodbe in anekdote. Pri izvedbi pohodov so kot prostovoljci  
sodelovali upokojeni sodelavci in občasno tudi svojci uporabnikov.  
 
Poleg pohodov s PD Krka smo v vseh treh enotah izvajali tudi krajše pohode, predvsem po 
čudovitih sprehajalnih poteh Novega mesta ( Loka, Portoval, Ragov Log, Težka voda), po 
parku okrog grada Otočec, po parku pri Termah Šmarješke Toplice itd. 
 
Načrtovanega celodnevnega izleta s Planinskim društvom Krka žal zaradi epidemije 
koronavirusa nismo izvedli.  
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IX. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
 
S sklepom, št.: 0070-2/2018-4, dne 11.8.2020 je bila imenovana nova delovna skupina za 
promocijo zdravja v VDC NM, za obdobje dveh let. Imenovani so naslednji člani: Janja Jakše, 
Aleksandar Postolov, Melita Jarc, Luka Šarman in Martina Golobič. 
 
Dne 9.9.2020 se je skupina prvič sestala. Pogledali so poročilo o delu in opravljenih nalogah 
v preteklih dveh letih. Sledila je razprava katere dejavnosti se naj še naprej ponudijo 
zaposlenim in kaj ponuditi na novo. 
 
Dogovorili so se, da: 

- zaradi slabe udeležbe zaposlenih pri telovadbi, ki jo je po enotah izvajal fizioterapevt, 
začnejo zaposleni po potrebi sami telovaditi. Fizioterapevt ne bo več hodil po enotah; 

- fizioterapevt bo še naprej lajšal bolečine zaposlenim; 
- še naprej se zaposlene obvešča z obvestili zunanjega sodelavca za varstvo pri delu 

Opus Biroja; 
- člani delovne skupine spodbujajo zaposlene k odkriti komunikaciji in skupnemu 

druženju (silvestrovanje, pohodi, kolesarjenje….). V ta namen se v letošnjem letu 
preveri koliko je zanimanja za igranje nogometa, odbojke, badmintona in v primeru, 
zanimanja, bo zavod najel telovadnico. Istočasno se tudi preveril koliko je zanimanja 
za kopanje na bazenu… 

- enkrat na mesec delovna skupina organizira pohod. Za organizacijo pohoda je 
zadolžen en član delovne skupine, ostali mu pomagajo. Vsak mesec je drug 
organizator iz druge enote. V primeru večjega števila udeležencev, se lahko posodi 
kombi (reg. št.: NM HA-909) z dogovorom izposoje »tank za tank«; 

- člani delovne skupine pošljejo prošnje za donacije (vode, čokolade ali denarna 
sredstva); 

- organizirajo predavanje zdravnika (na temo krvni tlak, zdravo psihično stanje 
posameznika), obnovitev prve pomoči, CPP (cestno prometnih predpisov); 

- poskušajo v naslednjem letu organizirati nočno sankanje na Vršiču, nekoč pa vzpon na 
Triglav. 

 
Zaradi razglašene epidemije Covid-19 (s 19.10.2020), je delovna skupina delovala zelo 
okrnjeno. Pohod so uspeli organizirati pred razglasitvijo epidemije Covid-19 enkrat, in sicer po 
najbolj znanem in obiskanem dolenjskem pogorju – po Gorjancih (do Gospodične in kdor je 
želel, je pot nadaljeval do najvišje točke v pogorju Gorjancev – do Trdinovega vrha). 
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X. PROSTOVOLJNO DELO 
 

Prostovoljci so v zavodu vedno zaželeni in dobrodošli. V letu 2018 in 2019 so se v 
popoldanskem času z nami družili prostovoljci iz osnovnih in srednji šol, predvsem 
mladoletniki, zato so bile vsebine maksimalno prilagojene. Nekateri so opravljali ure 
prostovoljnega dela vezano na izdan alternativni vzgojni ukrep šole, večina pa je bila v vlogi 
prostovoljca izključno iz osebnega interesa.  
 
Leto 2020 je bilo zaznamovano z epidemijo nalezljive bolezni COVID 19 in številnimi 
preventivnimi ukrepi, posledično pa je bilo tako v zavodu manj prostovoljcev.  
Prostovoljci so tako prihajali v naš zavod le v začetku leta, do razglasitve epidemije. Po tem 
času smo ohranjali stike po telefonu in preko video aplikacij, vendar tudi to v zelo okrnjeni 
obliki. 
 
Kljub temu se je v letu 2020, v naš zavod vključevalo 11 prostovoljcev. 
V enoti I je bilo 9 prostovoljcev, ki so se 5x družili z uporabniki pri različnih aktivnostih. 
V enoti I se je družila še ena prostovoljka, dijakinja Gimnazije Novo mesto, v obdobju od 
01.01.-29.02.2020, 2 uri tedensko, ki je aktivno sodelovala pri izvedbi prostočasnih dejavnosti 
(pogovorne, bralne, ustvarjalne, glasbene urice, igranje družabnih iger), pri urejanju bivalnega 
okolja uporabnikov, po potrebi nudila pomoč pri transferjih ter med obrokih. 
V bivalno enoto Trebnje pa se je v začetku leta vključevala ena prostovoljka, s katero so še 
nekaj časa ohranjali stike pred video povezav.  
V letu 2020 smo eno izmed prostovoljk prijavili na razpis Prostovoljec leta 2019. Prostovoljka 
je s svojo pozitivno naravnanostjo, mladostno energijo, čutom za ljudi, odgovornostjo in veliko 
željo po pridobivanju novih izkušenj v zavod prinesla dobro energijo in polepšala popoldneve 
marsikateremu uporabniku. V primerjavi z ostalimi prostovoljci v zavodu je izstopala. Tako je 
v mesecu decembru 2020 prejela s strani predsednika države priznanje in zahvalno pismo. 
 
Z namenom razvoja prostovoljnega dela v VDC Novo mesto smo v letu 2020 pridobili Znak 
kakovosti evropske solidarnostne enote. 
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XI. SODELOVANJE Z OKOLJEM IN MEDIJI 
 
V letu 2020 smo namenili veliko pozornosti sodelovanju z mediji, prezentiranju VDC v javnosti, 
komuniciranju in sodelovanju s svojci (osebno in/ali preko telefona, e-pošte, običajne pošte) in 
ostalimi dolgoletnimi partnerji VDC Novo mesto. 
 
Tako je o nas ali v povezavi z nami bili objavljeni prispevki na RTV Slo, lokalni televiziji Vaš 
kanal, radiu Krka, časopisu Dolenjski list, Živa in internetnih strah Na dlani, Demokracija, 
Lokalno, Dolenjskanews, Mestnik, MojaObčina, Cekin.si. 
 
Poleg tega smo preko e-pošte, telefonskih klicev, video - konferenc ohranili stike in sodelovali 
z: 
- lokalnimi osnovnimi in srednjimi šolami,  
- ZRSZ, ZZZS,CSD, 
- MO Novo mesto in ostalimi občinami iz katerih prihajajo naši uporabniki,  
- Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za zdravje,  
- RIC Novo mesto, CIK Trebnje,  
- nacionalno agencijo MOVIT,  
- Društvom Sožitje, Društvom Mali Princ, Društvom Mali plac 
- drugimi VDCji in socialnovarstvenimi zavodi po Sloveniji,  
- Rdečim križem Slovenije – OZ Novo mesto,  
- Socialno zbornico Slovenije,  
- Odvetniško zbornico Slovenije,  
- Lions klubom Novo mesto,  
- Rotary klub Novo mesto,  
- podjetji, kot so Krka, Medle, Bent in številnimi drugimi. 
 
 
 
 
Poročila so pripravili:  
Andreja Jurovič, Janja Jakše, Greg Mirt, Maja Medic Tomič, Martina Golobič, Melita Jarc, 
Mojca Zver, Nataša Turk, Renata Grill, Sandra Grabić, Suzana Savičić in mag. Mitja Mežik 
 
 
 

   Direktor: 
   mag. Mitja Mežik 


