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Uvod

Varstveno delovni center Novo mesto.ie .lavni socialno-varstveni zavod, ki ga je, kot samostojni
zavod, leta 2000 ustanovila Republika Slovenija z namenom, da za potrebe odraslih oseb z
motnjami v dusevnem in telesnem razvoju, izvaja:
storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
storitev institucionalnega varstva, ki poleg osnovne oskrbe, obsega tudi zdravstveno
varstvo in aktivno preZivljanje prostega 6asa.

-

Zadetek dela z osebami z motnjo v dusevnem in telesnem razvoju sega v leto 1981 , ko so bile
ustanovljene Delavnice pod posebnimi pogoji kot enota Centra za socialno delo pri Domu
starejsih obdanov Novo mesto. Ta letnica Steje kot zadetek Varstveno delovnega centra Novo
mesto.

Tudi leto 2021 je zaznamovala epidemija COVID - 19, ki 1e vplivala na izvedbo planiranih
dejavnosti, vsakdanjik uporabnikov in zaposlenih v VDC Novo mesto. Kljub temu in pojavu
okuzb znotraj zavoda smo izvajali storitev institucionalno varstvo in storitev vodenja, varstva
in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Epidemija je od vseh zaposlenih in uporabnikov zahtevala
nenehno prilagajanje, reagiranje novo nastalim situacijam, dodatnim psihofizidnim naporom.
Na podrodju investicijskih vlaganj za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji, smo leto preZiveli v pridakovanlu odziva pristojnega ministrstva na dokument za
investicijo (DlP) za nove delavnice v Trebnjem, ki ga je arhitekturni biro Arta Design pripravil
in zahtevano dopolnitev ustrezno dopolnil z idejnimi zasnovami.
V mesecu maju 2021 smo s strani Ministrstva za delo, dru2ino, socialne zadeve in enake
moZnosti prejeli sklep it. 411-612019114, z dne 21.4.2021, s katerim je pristojno ministrstvo
potrdilo Dokument identifikacijskega investicijskega projekta Varstveno delovnega centra
Novo mesto za izgradn)o objekta >Delavnica - enota Trebnje<.

Na podlagi tega smo 27.
septembra na ministrstvo v
pregled in potrditev poslali
lnvesticijski program za projekt
lzgradnja delavnic - VDC Novo

t

mesto, enota Trebnje. Po
vedkratnem zaprosrlu in pozivu
..:
ministrstvu po povratni
informacijr smo 12. oktobra
prejeli pripombe na lP, ki smo jih
upo5tevali in 2e naslednji dan v
potrditev poslali usklajen, dopolnjen lP. Znova smo ve6krat zaprosali ministrstvo za povratno
informacijo ali usmeritve kaj lahko 5e VDC stori, da bi postopek tekel hitreje in nemoteno. V
drugi polovici meseca decembra 2021,loi,neie 20. 12. 2021) smo prejeli s slrani ministrstva
informacijo, da je lP potrebno popraviti v delu finandne konstrukcr.1e, ki predvideva financiranje
s strani MDDSZ v letu 2021, saj v tem letu ni mogode planirati sredstev iz vira MDDSZ Takoi
naslednji dan smo na ministrstvo poslali dopolnjen in spremenjen lP v skladu s preieto e-posto
(finandna konstrukcija).
Do konca koledarskega leta 2021 nismo prejeli nove informacije ali sklepa o potrditvi lP.

.ri\

Ef.--

lzvedli smo tudi nekaj vzdZevalno sanacijskih del, in sicer belienje v vseh enotah zavoda,
ureditev arhiva in pisarn za Strokovni delavki in zaposleni v finan6no - ra6unovodski slu2bi,
ureditev pisarne vod.ie WZPP enote I (biv5a pisarna strokovnih delavk), ureditev sobe v l.
nadstropje (bivsa pisarna vodje WZPP enote l), postavitev stene v prehodni (bolniski) sobi,
ureditev motoridne in 6utne poti, dokondanje zunanje sedeZne garniture iz palet (oblazinjenje),
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ureditev naravne sence z vzpenjalkami na igrisdu zavoda in druga sprotna vzdrzevalna dela
NaSo spletno stran smo nenehno posodobljali in jo tudi ustrezno prilagodili dolodbam Zakona

o dostopnosti spleti5d in mobilnih aplikacij, na nadin, da smo omogo6ili orodja za dostopnosl.
Na spletni strani sprotno objavljamo novice, posodabljamo seznam donatorjev, dodalamo
izdelke v e- trgovino, itd..
V letu 2021 si je na6o spletno stran
ogledalo 44.593 uporabnikov, od

tega je bilo 5.636

L

I

novih

uporabnikov.

ME DL

Y letu 2021 je bilo v primerjavi

z

letom 2020 za 4,4lo uporabnikov
ve6 tistih, ki so vedkrat obiskali

aat

na50 spletno stran.

Cas trajanja obiska.je bil v letu
2021 v povpredju za 18 sekund
daljSi, kot v letu 2022, to je 2 minuti

a

in 25 sekund.

Se vedno smo izvajali tudi timske sestanke, meseane sestanke znotraj delovnih organizacij
oz. enot. lzvajala se je tudi supervizija, kijo je vodila dolgoletna zunanja sodelavka dr. Zdenka
Zalokar Divjak. Starsem oz. skrbnikom smo ob koncu koledarskega leta poslali pisno poroailo
o lelu 2021, saj nam okoli5dine niso dopu5dale sredan.le v Zivo.

V letu 2021 smo kljub negotovim razmeram uspeli izvesti 5. mednarodno sredanje "V jati z
druga6nimi" na temo Zdravje. Kljub dvojnemu nadinu izvedbe, in sicer preko e-aplikacije in v
Zivo so odzivi pozitivni. Vsi udele2enci pa smo si bili enotni, da si Zelimo izvedbo projekta v
Zivo, kjer je neposredna medsebojna interakcija vseh vkljudenih v projekt intenzivnejsa in
daliSa.

Na podrodju storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod
posebnimi pogoji nam je v lelu 2021 tovarna zdravil Krka
zaupala naro6ilo 9.907 kompletov poslovnih daril obeskov za smredico iz filca za svoje zaposlene in
upokojence. To.le bil kar velik izziv za enoto ll (BrSljin).
Morali so se reorganizirati tako kadrovsko kot prostorsko
in preoblikovati skupine uporabnikov. Z veliko volje tako
uporabnikov in zaposlenih nam je naro6ilo uspelo
dokondati v roku.
V vseh t. i. delavnicah smo poleg lastnega programa
opravljali 5e kooperativna dela. lz lastnega programa naj
izpostavimo 5ivanje predpasnikov, 2akelldkov za

kruhovsko pecivo, pripravo bo2idno

-

l

novoletnih

vosdilnic, adventne dekoracije, lesene svede, ki so nastale v sodelovanju s podjetjem
Komunala Novo mesto d.o.o., kuhinjske krpe, ki Jih prodajamo v lastni trgovini in tudi v
sodelovanju s podjetjem Lubadarwood, ...
Zaradi prisotnosti virusa SARS-CoV-2 smo se odlodili in reorganizirali delavnice, na na6in, da
so uporabniki, ki se vkljudu.jejo v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
od doma, lodeni od tistih, ki bivajo v bivalnih enotah ali institucionalnem varstvu. Tako smo na
primer v Trebnjem organizirali WZPP na nadin, da uporabniki, ki bivajo v BE hodrjo v prostore
na Starem trgu in t.i. zunan.ji uporabniki na Glavarjevo. V Novem mestu vsi zunanji obiskujejo
enoto ll, iz BE v Novem mestu prihajajo v Smihel, vsi iz Smihela ostajajo v Smihelu.

V mesecu oktobru 2021 smo v zavodu (v Smihelu) imeli inipekcijski pregled tvlinistrstva za
zdravje, Zdravstvene inspekcije, ki je na podlagi Zakona o inspekcijskem nadzoru v povezavi
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zZakonom o zdravstveni inSpekciji, dolo6il Zakona o nalezljivih boleznih ter na njegovi podlagi
sprejetega Odloka o nadinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za
z\ezitev Sirjenja okuzb z virusom SARS - CoV - 2, pregledala izpolnjevanje pogoja PCT pri
zaposlenih, izpolnjevanla pogoja PCT pri obiskovalcih, uporabo za5ditnih mask v zaprtih javnih
krajih oziroma prostorih zavoda, razkuZevan.je rok in prezra6evanje zaprtih prostorov.
Neskladnosti z dolodbami ni bilo ugotovljenih, zato se je postopek ustavil.

V mesecu decembru 2021 smo v enoti Trebnje, kjer izvajamo storitev vodenje, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji imeli ponovno inspekcijski nadzor Ministrstva za zdruvie,
Zdravstvenega inspektorata Republike Sloveni.le, ki je preveril razpolozljivost tazkuzila,
uporabo zasditnih mask v zaprtih javnih prostorih, prezradevan.ie prostorov, obvestilo o
obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT, izpolnjevanje pogojev PCT pri zaposlenih, preverjanje
PCT pogoja pri strankah, preverjanle COVID potrdila in osebnega dokumenta. Pri pregledu ni
bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato se je postopek ustavil.

Z dnem 31.12.2020 je VDC Novo mesto prejel certifikat EQUASS
F Assurance
za storitev institucionalnega varstva in storitev voden.ia,
varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

EQUASS (European Quality in Social Service) - Evropski sistem
kakovosti na podrodju socialnih storitev je nastal na pobudo Evropske
platforme za rehabilitacijo (EPR - European Platform for Rehabilitation).
EQUASS zagotavlja celostne storitve na podrod.lu potrjevanja, razvoja,
promociJe in certificiranja kakovosti, ki so skladne z evropskimi
zahtevami
kakovosti pri zagotavljanju socialnih storitev. EQUASS si
ASSUfOnCg
in Sociol Services ptizadeva okrepiti podrodje socialnih storitev z vkljudevanjem izvajalcev
storitev v kakovost in nenehno izboljSevanje ter z zagotavljan.iem kakovosti storitev
uporabnikom po vse.i Evropi.

EQUASS sistem kakovosti na podrodju socialnih storitev (EQUASS Assurance), je sistem
certificiranja za zagotavl.janje in nadzor kakovosti socialnih storitev. Organizacijam, ki izvajajo
socialne storitve, omogoda udeleZbo v zunanjem procesu certificiranja na evropski ravni, s
katerim uporabnikom in drugim zainteresiranim stranem zagotovijo kakovost svojih storitev.
Y letu 2021smo uspesno opravili prvo redno presojo od prejema certifikata EQUASS. Zunanji
neodvisni presojevalec je med drugim zapisal, da )je razviden zavzet pristop k realizaciji
priporo6il in tudi drugih aktivnosti v smeri izbol.j5evanja dela. Opazna je skrb za zaposlene in
komunikacijo z uporabniki storitev in starSi/skrbniki."
Prejeto povratno informacijo razumemo kot pohvalo za opravljeno delo, a hkrati zavezo, da
bomo 5e naprel sledili k nenehnemu izbolj6evanlu, sodelovanju, povezovanju in napredovanju
vseh v VDC, in sicer tako uporabnikov, zaposlenih, kot tudi svoJoev oz. skrbnikov.

V skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi notranje revizije poslovanja je bila v dasu med
avgustom in novembrom 2021 izvedena notranja revizija pravilnosti poslovanja javnega
zavoda za 2021. Preveritve je opravila preizkusena drzavna notranja revizorka. Notranie

revidiranje za koledarsko lelo 2020 in delno 2021 je bilo opravljeno z namenom neodvisne in

neprislranske preveritve skladnosti procesa

z

internimi predpisi, podro6no zakonodajo in

predpisano metodologUo.
Predmet revizije je pregled pravilnosti poslovanja VDC Novo mesto v letu 2O2O in
sicer na naslednjih podrodjih poslovanja zavoda:
del - ola6e in dr UO i stro Ski dela
izradun in korisdenje letnega dopusta pri 12-urni delovni obveznosti;

2.

202f

-

napredovanjazaposlenih 1.4.2021
del radunovodski izkazi:
izvedba letnega popisa 2020;
terjatve in obveznosti zaleto 2020
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Podane so bile naslednje ugotovitve:
1. del - Dlace in druqi stroski dela

-

na vzorcu zaposlenih je bilo ugotovljeno, da so bile odlodbe o doloditvi dopusta

pravodasno vrodene zaposlenim najkasneje do 31.3.2021. Letni dopust zaposlenih z
12-urno delovno obveznostjo Je bil ustrezno izrabljen na na6in, da je en del trajal
najmanj dva tedna. Podatki na podlagi izrabe letnega dopusta so bili pravilno preneseni
v obra6un plad. Kontrole so ustrezne in vzpostavljene. VDC je ustrezno in popolno

zagotovil ustrezne podlage za izrabo in obraaun dopusta za delavce

z

12-uno

obveznostjo,
na podlagi pregledane dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so bila vsa napredovanja
ustrezno, pravilno in pravoaasno izvedena. Notranje kontrole so v pregledanih primerih
delujo6e in popolne.
2. del - radunovodski izkazi:
na osnovi preveritve postopkov letnega popisa sredstev in obveznosti do virov
sredstev so postopki letnega popisa od priprav do porodanja in evidentiranja
rezultatov popisa v radunovodskih razvidih ustrezni in pravilni,
zavod ima obdasno tezave z iztetjavo oskrbnin pokojnih oskrbovancev, vendar ker je
teh dogodkov tako Stevildno kot vrednostno malo, je trenuten na6in urejanja dvomljivih in
spornih terjatev primeren.

-

-

Podano je bilo priporodilo, da naj VDC pripravi Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do
virov sredstev, ki bo dolodil nadela popisa, podrobna pravila za izvedbo popisa in posebnosti
popisa v zavodu. Pravilnik ni obvezen, saj Zakon o radunovodstvu govori o navodilih, ki pa jih
VDC ima. lz revizijskega porodila izhaja, da je to priporodilo podano na podlagi prakse

podobnih javnih zavodov in velikosti zavod. Podan je bil 5e predlog, da se naj Pravilnik o
radunovodstvu in Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin uskladi z zadnjo sprejeto zakonodajo
tega podro6ja, kat je Ze v pripravi.
lz revizijskega porodila tako izhaja, da 1e na podlagi pregledane dokumentacrje bilo poslovanje
zavoda na pregledanih podrodjih v lelu 2021 skladno, zakonito, pregledno in da so bile notranje
kontrole na pregledanih podrodjih vzpostavljene in delujo6e in so zagotavljale, da je bilo
poslovan.ie zavoda pravilno in skladno z zakonodajo.
Vse navedeno pomeni, da pri delovan.iu VDC Novo mesto in prever.ienih podrodiih poslovanja
ni bilo ugotovljenih nepravilnosti ali ve6jih poman.lkljivosti oziroma morebitnega neskladja s
pravnimi podlagami. Priporodilo in predlog notranje revizorke bosta upostevana in realizirana,
kar bo preverjeno z naslednjo notranjo revazijo.

V nasem zavodu imamo na oddelku varstva, vodenja in nege uporabnike s tezjo in tezko
motnjo v dusevnem razvoju, ter dodatnimi motnjami, ki se obdasno 5e potencirajo.

V juniju 2019 je pri enem uporabniku priSlo do izbruha, zaradi desar je bil

ponovno
hospitaliziran v psihiatridni bolnici. Ker smo imeli z njim 2e veliko teZav, smo sodi5au predlagali
premestitev v zavod z varovanim oddelkom brez privolitve. Tako jzvedenec psihiatri6ne stroke.
kot sodi5de sta ugotovila, da ta uporabnik ne sodi v na5 VDC, kjer nimamo mo2nosti izvajati
posebnih ukrepov, a nam je sodi5de 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 pomod pri resitvi te situacije naslovili na MDDSZ, MZ, socialno inipekcilo in Varuha
dlovekovih pravic. Ministrstvo za zdavje se je izreklo za nepristojno za odlodanje v tej zadevi,
MDDSZ in socialna inSpekcija se nista odzvali, Varuh pa je zaprosil za sodbo in negativne
odgovore posebnih zavodov.
Na podlagi ponavljajodega se vedenja in nere5ene siluacijele bil na predlog Varuha 6lovekovih
pravic ponovno podan predlog za premestitev uporabnika na varovani oddelek. Ta predlog je
bil s sklepom sodiSda v aprilu ponovno zavrnjen.
V mesecu juniiu le bil uporabnik zaradi hudega agresivnega izpada ponovno hospitaliziran v

PK Ljubljana. Po vrnitvi v na5o oskrbo smo v mesecu juliju 2O2O zaprosili pristojni CSD za
pomo6, da pridne s postopkom predloga za sprejem osebe na zdravljenje brez privolitve na
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podlagi sklepa sodis6a. CSD je na podlagi sodnih praks ter izdanega sodnega sklepa v
preteklem postopku, na sodisde podal predlog za sprejem na varovani oddelek
socialnovarstvenega zavoda brez privolitve na podlagi sklepa sodisda in se pri tem opiral na
sodno prakso glede ravnan.ia sodi56, ko so zavodi prezasedeni. Sodni izvedenec psihiatri6ne
stroke je zaradi epidemije z uporabnikom opravil pogovor po telefonu.
Ve6letna zgodba je dodakala epilog, saj je bil uporabnik na podlagi odlo6itve sodiSda preseljen
v posebni socialno-varstveni zavod Hrastovec za obdobje 1 leta. Skrbniki so uporabnika
izpisali iz VDC Novo mesto.

u
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S strani Zupana Mestne ob6ine Novo mesto smo prejeli spominski
znak za pozrtvovalnost v boju proti COVID-19, ki nam ga je podelila
Vlada Republike Slovenije.
Ponosni in veseli smo, da je bilo delo in trud vseh zaposlenih v VDC
Novo mesto skupaj z uporabniki, uporabnicami, njihovimi svojci oz.
skrbniki opazeno v lokalni skupnosti in 5ir5e.
Spominski znak nam predstavlja pohvalo, priznanie za opravljeno
delo in hkrati zavezo h kvalitetnemu delu v prihodnje.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v okviru delovnega
obiska Novega mesta,
obiskal tudi Varstveno
delovni center Novo

F

mesto - Enoto l, Smihel.
Na kratko mu .le bil predstavljen VDC Novo mesto,

soo6anje z virusom SARS-CoV-2, prostorsko in
kadrovsko situacijo. Prejeli smo tudi vabilo, da
vrnemo obisk skupaj z uporabniki v predsedniSki
paladi.

Na povabilo smo se z veseljem odzvali takoi, ko
so nam razmere to dopu56ale.
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UII.

POROELO O DELU ENOT VDC NOVO MESTO

a) tnstitucionalno varstvo Smihet
Stanovanjski del
Lokaciia: Smihel 3, 8000 Novo mesto
St. zaposlenih: 1 strokovni delavec + 2 varuha ali 1 varuh/1 bolnidar
St. uporabnikov: 31
Stevilo

spol

z
M

starost

opomba

6asovno obdobje

skupaj najstarejSi

0'l .01 .-09.03.2021

15

najmlaj5i
33

83

smrt uporabnice 1 2/2020
nova vkljuditev v 16-urno lV

10.03.-31.12.2021

16

01.01.-13.07 .2021

15

77

.-05.09.2021

14

77

35

06.09.-10.'t2.2021

15

77

23

smrt uporabnika
nova vkljuditev v 16-urno lV

11.12.-31 .12.2021

14

77

23

smrt uporabnika

14.O7

Oois (na kratko opisete enoto oz. sluzbo)
Popoldansko delu v zavodu na stanovanjskem delu je izredno pestro in polno izzivov. Gre za
delo z uporabniki, ki so v dopoldanskem aasu vkljudeni v storitev VVZPP bodisi na lokaciji
Br5ljin bodisi na lokaciji Smihel, popoldneve pa preZivljajo v zavodu v Smihelu. Strokovna
delavka tedensko pripravi program popoldanskih aktivnosti, pri katerem upoSteva Zel.je
uporabnikov ter njihove sposobnosti, istodasno pa sku6a izhajali iz ciljev, ki so navedeni v
individualnih nadrtih. lzvedbo programa se dnevno prilagaja, glede na trenutne situacije ter
glede na razpoloZl)iv kader. Namen popoldanskih aktivnosti je soustvarjanle prijetnega
2ivljenjskega okolja, pomod pri re5evanju konfliktnih situaci.i ter ohranjanje osvolenih spretnosti
in pridobivanje novih.
STRUKTURA ZAPOSLENIH + DELOVNI EAS:
zaposleni

delovni das

obrazloZitev

ure

'12-urni delovnik ali

6h 40min

od 14.30

-

18.30 ure ali od 14.30

-

(slremelo se le k temo, da
bila prisotna oba
zaposlena, vendar dnevne

bi

21.00 ure

4h ali
1 bolnidar + l varuh

l

od 13.00

varuh

1

6h

40min

-

21

.00 ure

situacije najveakrat niso
je bl

omogoaale tega in

prisoten zgoli

en

zaposleni)

th

strokovna

delavka

od

'l

1

.30

- 19.30 ure oz. od 12.00 - 20.00 ure th

UPORABNIKI:

Skupina uporabnikov ima poleg motnje v dusevnem razvoju tudi nekatere druge motnje oz.
je nehomogena skupina, katere uporabniki so v
dopoldanskem dasu vkljudeni v Stiri razlidne skupine, glede na sposobnosti, osvojene veSdine
in drugo specifiko (7 uporabnikov je na invalidskih vozidkih, 2 uporabnika imata motnje

specifike. Skupina 31 uporabnikov
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poiltanja in potrebujeta pomod na podro6ju hranjenja,2 uporabnici sta slepi oz. slabovidni in
potrebujeta pomod na podrodju transferjev, pri enem uporabniku je prisoten motoridni nemir in
potrebuje veliko usmerjanja in pozornosti, neka.i uporabnikov ima tezave tudi v dusevnem
zdravju, pri nekaterih do izraza prihajajo posebnosti povezane s motnjami avtistidnega spektra,
tretjina uporabnikov je starostnikov, pri nekaterih se nakazuje demenca) in zanje skrbi 1x ved
zaposlenih kot v popoldanskem 6asu (skladno s trenutno veljavnimi kadrovskimi normativi, kar
pa zdrZi zgolj na papirju). V popoldanskem dasu so ti isti uporabniki zdru2eni v eno veliko
skupino, posledidno se tako dnevno sredujemo z razli6nimi situacuami, kar od zaposlenih
zahteva veliko iznajdljivosti, fleksibilnosti, mirnosti in potrpeZljivosti.
URNIK POPOLDANSKIH AKTIVNOSTI
dasovni okvir

aktivnost

't4.o0-14.20

razdelitev oblaiil iz pralnice v sodelovanju z delovno ekipo dnevnega varstva
predaja sluzbe; dogovor z zaposlenimi glede nadrtovanih dnevnih aktivnosti ter
priprava pripomodkov

14.20-14.30
'14.30

prihod uporabnikov iz delavnic v spremstuu zaposlenih
urejanje uporabnikov (uporabniki na inv. vozidkih)
kuhanje kave, priprava in razdelitev malice lodeno na D in L strani, pogovor
izvedba tedenskih aktivnostih
@ vezano na urejanje ozjega okolja:
' vsak drugi teden preobladenje postelj
' vsak vmesni teden skladno z dogovorom urejanje garderobnih omar,
omaric za 6evlje, nodnih omaric in posteljnih predalnikov

14.30-15.20
15.20-16.45

'

1x tedensko ai5denje invalidskih vozidkov

O sestanek z uporabniki (zaaetek tedna)
O aktivno preZivljanje prostega dasa

'
.
.

dnevno individualne zaposlitve po Zeljah stanovalcev
kuharske, glasbene, ustvarjalne, pogovornedelavnice, praznovanja
izleti v bliznjo in 5ir5o okolico
priprava in razdelitev osve2ilnega napitka uporabnikom

16.30-16.45
16.45-17.15
17

popoldanska malica zaposlenih
vederja v 1. nadstropju + veaerna nega (10 uporabnikov)

.',t5-17.55

(6 uporabnikov na inv. vozidkih + 4 uporabnice)
preZivljanje prostega easa prosto po izbiri do '18.00 (ostali uporabniki)

priprava na vecerjo (umivanje rok)
vederja v jedilnici (vseh ostalih 21 uporabnikov)
urejanje uporabnikov (vederna nega, umivanje zob, tusiranje, strizenje nohtov,

17.55-18.00
18.00-18.30
18.30-20.00

britje)

vnos pomembnejiih zadev v aplikacijo Probit
nodni poditek

po 20.00

Posebnosti, zanimivosti
Leto 2021je bilo tako kot predhodno leto posebno iz vseh vidikov. Prineslo nam je veliko novih
izzivov. Epidemija nalezljive bolezni covid-1 9 se je nadaljevala in hromila Zivljenje vseh skupaj.

Spopadanje

s

slednjo

je od zaposlenih

zahtevala veliko potrpeZlJivosti, fleksibilnosti,

iznajdl.jivosti.

Na Zalost smo se bili primorani, zaradi hudega poslabsanja zdravstvenega stanja, posloviti od
dveh uporabnikov. Do konca leta je bil na novo spre.iet v storitev 16-urnega lV en uporabnik.
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STALNOST KADRA:

O stalnosti kadra ne moremo govoriti, saj se je delovna ekipa menjavala bodisi vsake dva dni
bodisi dnevno, karje oteZevalo nadrtovanje, pripravo ter izvedbo aktivnosti. Dnevno so bilitako
najvedkrat prisotni trije zaposleni, ki so s skupnimi mo6ni skrbeli za uporabnike. Pomembno

vlogo pri tem

je imela strokovna delavka (3. zaposlena), ki .ie skrbela za rde6o nit med

posameznimi tedni.

KADROVSKA POKRITOST

V mesecu januarju so bili del delovne ekipe zaposleni iz YYZPP iz enote Smihel. Prva dva
tedna je bila prisotna delovna ekipa Stirih zaposlenih (trije varuhi + strokovna delavka), karje
omogodalo izvedbo dodatnih aktivnosti, druga dva tedna pa je bila prisotna delovna ekipa treh

zaposlenih (dva varuha + strokovna delavka). Skladno z dogovorom z dne 23.12.2020 je
dopoldanska delovna ekipa cel mesec izvajala kopanje vseh 7-ih uporabnikov na invalidskem
vozi6ku, karje bistveno vplivalo na laZjo izvedbo nekaterih popoldanskih aktivnosti.
Sodelovanje z zapostenimi iz storitve YYZ iz enole Smihel se je nadaljevalo tudi v mesecu
februar.ju. Prvi in tretji teden je bila prisotna delovna ekipa Stirih zaposlenih (trije varuhi +
strokovna delavka), kar je omogodalo izvedbo dodatnih aktivnosti, drugi in detrti teden pa je
bila prisotna delovna ekipa treh zaposlenih (dva varuha + strokovna delavka). Skladno z
dogovorom z dne 23.12.2020 je dopoldanska delovna ekipa cel mesec izva.jala kopanje vseh
7-ih uporabnikov na invalidskem vozi6ku, kar je bistveno vplivalo na laZjo izvedbo nekaterih
popoldanskih aktivnosti.
Delna reorganizacija kadra ter potek aktivnosti, karje bilo uvedeno dne 30.11.2020, ko so se
v popoldansko delo vklju6ili zaposleni iz storitve WZPP iz enote Smihel,je bilo z mesecem
marcem 2021 ukinjeno. PreteZni del meseca marca je tako za uporabnike skrbela delovna
ekipa treh zaposlenih. Cetrti zaposleni je bil odsoten bodisi zaradi bolni5ke odsotnosti bodisi
zarudi zagolavljanja spremswa uporabnikov k zunanjim izvajalcem zdravstvenih storitev ali
zaradi drugih nena6rtovanih situacij.
Kadrovska pokritost v mesecu aprilu 2021 je bila okrniena. Na6rtovana je bila nova zaposlitev,
ki je bila tudi izpeljana, vendarje gospa po nekaj dneh sporodila, da Zeli sporazumno prekiniti
pogodbo o zaposliwi. Na kadrovski primanjkl.iajje vplivalo tudi nekaj bolniskih odsotnosti.
Kadrovska pokritost je bila okrnjena tudi v mesecu malu 2021. Dva tedna sta bila prisotna
varuh in bolnidar ter strokovna delavka, cca. dva tedna so bili prisotni skupaj Stirje zaposleni,
nekaj dni pa sta bila prisotna zgolj dva zaposlena.
Od junija do septembra je bila zmanjSana delovna ekipa skladno s koriSdenjem letnih dopustov
zaposlenih.
Okrnienost kadrovske pokritosti se je nadaljevala tudi v mesecu septembru, predvsem iz
naslova bolniSkih odsotnosti. Prav tako.je pri5lo do izredne situacije, ko je bilo potrebno
organizirati sivo cono, zaradi nevarnosti prenosa okuZbe med uporabniki storitve
institucionalnega varstva. Siva cona je bila vzpostavljena 6 dni, v 1. nadstropju zavoda. Za
uporabnike je skrbel zdravstveni kader ter dva zaposlena iz storitve WZPP. Siva cona je bila
ukinjena po prejetih negativnih izvidih PCR testov vseh uporabnikov.
Kadrovska pokritost v mesecu novembru se je, zaradi Stevilnih bolniSkih odsotnosti, dnevno
spreminjala, posledidno smo sproti prilaga.jali vse aktivnosti. Veaino dni v mesecu je bila
prisotna ekipa treh zaposlenih (2 varuha + strokovna delavka), zgolj 7 dni je bila ekipa Stiri
alanska. lzjemoma je bil delovni das zaposlenih spremenjen; bodisi sta bila oba varuha na
delovnem mestu od 14.30-18.30 ure bodisi je bil eden zaposleni od 14.30-18.30, drugi pa od
14.30-21 .00 ure, kar je 5e dodatno otezevalo izvedbo dodatnih aktivnosti.
V tednu od 08.-12.11.2021 smo se dogovorili z dopoldansko ekipo, da je poskrbela za
razdelitev obladil iz pralnice, zaradi kadrovskega izpada v dasu od 13.00-14.30 ure.
Prvi teden meseca decembra se je ekipi treh zaposlenih (2 varuha in strokovna delavka)
pridruZil zdravstveni tehnik, kije bil za das organizirane rdede cone v 2. nadstrop.iu in sive cone
v pritliaju v zavodu prerazporelen v delo v popoldansko izmeno v belo cono v 1. nadstropju.
Zaradi poslabSanja zdravstvenega stanja nekaterih uporabnikov v '1. nadstropju konec prvega
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tedna, sta bili postavljeni rdeda (D stran) in siva cona (sredina in L stran) tudi v 1. nadstropju.
Od 08.12.2021 dalje je bila povedana rdeia cona (D stran in sredina nadstropJa). Posledi6no
je prislo tudi do dodatne reorganizacije kadra. V 1. nadstropju se je ponovno vzpostavila bela
cona dne 20.12.2021. Strokovna delavka se je v tednu od 13.12.-17 .12.2021 vkljudevala v
delo na zdravstveno negovalnem oddelku v dopoldanskem 6asu. V tednu od 20.-23.12.2021
v dasu med 13.10 in 14.30 uro sta varuhinja in strokovna delavka aktivno sodelovali s
strokovno delavko na ZNO in li pomagali izpeljati prednovoletni program (rajanje in
obdarovan.ie uporabnikov). Zadnji teden je bila zmanjSana delovna ekipa (2 varuha).
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.
odsotnost uporabnikov v letu 2020
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ZAGOTAVLJANJE HIGIENE
Prete2ni del leta 2021 je bil dan poseben poudarek na pravilni, temeljiti higieni
umivanja rok ter higieni ka5lja. Dnevno smo razku2evali igrade, mize ter zradili
prostore.
ZAEASNO INSTITUCIONALNO VARSTVO
Tekom leta je bila v sobi za zadasne sprejeme 2x izpeljana namestitev uporabnikov, ki so sicer
vklju6eni v dnevno varstvo, kar je enako kot preteklo leto. Za vse zadasne slanovalce je bilo
primerno poskrbljeno.
zadasno institucionalno
dasovni okvir
07.06.-08.06.2021
10.11.-13.12..2021

varstvo
St. oseb
2 osebi
1 oseba

POPOLDANSKE AKTIVNOSTI
.azli6ne aktivnosti z
Kl.jub vsem narekovanim ome.jitvam so se v popoldanskem dasu izvaiale

namenom ohranjanja sposobnosti uporabnikov, vzdrievania njihove fizidne kondiciie ter
ohranjanja zadovoljstva uporabnikov ter njihovih starSev/svojcev. Aktivnosti so se izvaiale na
naslednjih podro6jih:

I

Skrb za samega sebe
Uporabnike se je usmerjalo in vzpodbujalo pri izvajanju osebne higiene (higiena zob, umivanje
rok, tu5iranje, umivanie s krpico, britje). Uporabnike se je spodbujalo k 6im vedji samostojnosti.
1x tedensko se je izvajalo strizenje nohtov. Zaposleni smo na tem podrodju opazali
spremembe; nihde izmed uporabnikov ni ved zavraaal tusiranje, tudi uporabnica, ki je imela v
preteklem letu s tem te2ave. Sicer se je Se vedno najve6krat stu5irala in uredila v prisotnosti
strokovne delavke, a je vse potekalo bolj tekode. Vsi uporabniki so bili vedkrat deleZni frizerske
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storitve znotral zavoda.

V tem letu ni nihde opravil

frizerske storiwe izven zavoda

(ukrepi/prepovedi povezani z epidemijo).

>

Skrb za oije okolje
Skupaj z uporabniki smo urejali oZje okolje in skrbeli za higieno: preobladili smo postelje, urejali

garderobne omare, no6ne omarice, omarice za devlje, posteljne predale, sprotno sortirali
oprana obla6ila po omarah, pospravljali dekoracije po praznikih, distili plastenke z vodo,
odstranjevali pokvarljiva Zivila. Glede na sezono smo menjali osebno garderobo v omarah
(pospravili zimsko in pripravili poletno in obratno). Nekaterim uporabnikom je bilo potrebno
pogosteje urediti nodno omarico, ker so v njih shranjevali hrano, umazana obladila.

>

Gospodinjskeaktivnosti

Dnevno smo pripravili popoldansko malico, kuhali kavo in daj, glede na letni das ali posebne
priloZnosti, izvedli smo ve6 kuharskih delavnic, kjer smo pripravili razli6ne pribolj5ke
(paladinke, koladke, sadne kupe, ledene kave, osvezilne napitke).
Na6rtovana uvedba dezurstva pri gospodinjskih opravilih pri uporabnikih je bila prestavljena
za nedoloden 6as, sa.i je bilo v tem letu potrebno povedati oz. zagotoviti dosledno higieno
(razlog - epidemija). So pa bili uporabniki vpeti tudi v ta opravila, kadar so bili v vlogi
pomodnikov zaposlenih. Kuharski te6aj v okviru drustva Sozitje je bil v tem letu odpovedan
(razlog - epidemija).

>

Prostodasne aktivnosti (znotraj zavoda, v neposredni bli2ini zavoda ter v iirii okolici)
Ob lepem vremenu smo se druZili v parku zavoda, kjer smo telovadili, se igrali igre z Zogami
in vodnimi balondki, pihali vodne mehur6ke, metali 2ogo na koS, igrali badminton, prepevali in
plesali ob glasbi, se sprehajali, kolesarili, se gugali na gugalnici, brali 6asopis in pravljice, listali
revi.je, pometali, opazovali okolico ter se pogovarjali. Ob slabem vremenu pa smo izvajali
razlidne delavnice v dnevnem prostoru (glasbene, ustvar.lalne, pogovorne, plesne, bralne,

sprostitvene, ), se igrali namizne dru2abne igre (Bingo, Tik, tak,bum!, Clovek ne jezi se),
sestavljali didaktidne igrade, re5evali uganke in tematske kvize, barvali pobarvanke, risali,
listali revije in stare fotografi.ie, si ogledali razliane slovenske filme, brali pravljice. lzvedli smo
razlidna praznovanja (rojstni dnevi, silvestrovanje) in obelezili razlidne praznike, a na malce
drugaden nadin kot pretekla leta (razlog - epidemija).
Vse aktivnosti, ki smo jih-sicer izva]ali v SirSi okolici zavoda (obiski trgovskih centrov, rekreacija
ter kuharski tedaj v OS Dragotina Ketteja, udelezba na razli6nih prireditvah, koncertih,
sredanjih, pohodih, plavanje v Smarje6kih in Dolenjskih Toplicah), v tem letu niso bile
rcaliziane.

i Socialne veSiine
Veliko 6asa je bilo namenjeno pogovoru z uporabniki; imeli so mo2nost povedati svoje 2el1e,
predloge in nam zaupali svoje tezave. Skupinskih sestankov je bilo v tem letu sicer malo, a so
se jih uporabniki radi udeleZevali.
Vedina uporabnikov je uvedene spremembe vezane na epidemijo nalezljive bolezni covid-19
s pomo6jo zaposlenih relativno dobro sprejela, nekateri uporabniki pa so 5e vedno imeli teZave
s soo6anjem z novo nastalimi situacijami in s spremembami, ki so bile uvedene. Potrebovali
so veliko pozornosti, usmerjanja, razumevanja in postavljanja meja s strani zaposlenih.
Posledidno je bil dnevno/tedensko dan poudarek na ustrezni komunikaciji, dobrih medsebojnih
odnosih ter primernem obnasanju. Sproti smo resevali nastale konflikte.
> lndividualne aktivnosti
popoldanskih
Pri
aktivnostih smo upostevali tudi individualne Zelje posameznikov. Tako so
imeli uporabniki moznost korisaenja masaznega stola, sprosdanja v multi-senzorni sobi.
individualnih izhodov v bliZnjo okolico v spremsWu zaposlenega ter Stevilnih individualnih
pogovorov. Z vsakim uporabnikom je bila izdelana tudi evalvacija lP in bila izvedena anketa o
zadovoljstvu z bivanjem v zavodu.
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Svojci
Stike s svojci so uporabniki vzdrZevali preko telefonskih klicev, pisem, voSdilnic, osebnih stikov
v vnaprej dolodenem prostoru v pritlidju zavoda z vsemi narekovanimi preventivnimi ukrepi.
Strokovna delavka je po potrebi opravljala razbremenilne pogovore s starsi oz. svojci.
Sestanka s starSi/svojci konec leta 2021 ni bilo, zaradi epidemije nalezljive bolezni covid-19
ler prepovedi zbiranja ljudi.

'>

Sodelovanje z okoljem (prostovoljci, druitva, akcije)
lnteres glede prostovoljstva so posamezniki izkazali ludi v letu 2021, a je bilo to realizirano v
minimalni obliki, zaradi ukrepov, ki jih je narekovala vlada, vezano na epidemijo nalezljive
bolezni. Tako se je z nami v drugi polovici leta druZil zgolJ en prostovoljec.
Prav tako smo sodelovali z drustvom Sozitje Novo mesto. V mesecu juniju smo se udelezili
piknika v ee56i vasi, konec leta pa smo prevzeli pripravljena, katera smo dan pred boZidnim
vederom razdelili vsem uporabnikom 6lanom druStva.
Uporabniki so konec leta prejeli novoletna darila tudi s strani druStva Mali princ in RK Novo
mesto.
Odzvali smo se na povabilo ga. Vesne Simoni6 in se udeleZili brezpla6nih sprostitvenih
delavnic v obliki zvo6nih kopeli.

'> Sodelovanje med enotami zavoda
Dnevno smo sodelovali z zaposlenimi iz storitve WZPP, ki so nam ob prihodu v stanovanjski

del podalali pomembne informacije o trenutnem psihofizidnem stanju uporabnikov, kar je
olajsalo delo popoldanski ekipi zaposlenih v smislu ustrezne reakcije, glede na razpoloZenje
posameznika.
Zamenjava lokacije (delavnice-stanovanjski del) je nekaterim uporabnikom dnevno
predstavljala teZavo in so potrebovali das, da so se pripravili na popoldanski ritem. Reakcije
stanovalcev so bile ob prihodu zelo razlidne. Zaposleni smo pri delu z njimi uporabljali razlidne
metode.
Dnevno smo sodelovali tudi z zaposlenimi iz negovalnega oddelka, ki so bili pomemben del
sestavljanke, saj so dosledno skrbeli za reSevan.ie vseh nastalih zdravstvenih sprememb oz.
tezav stanovalcev, podajali strokovna mnenja ter skrbeli za razdelilev zdravil. Prav tako smo
sodelovali, kadar je bilo potrebno opraviti nujen obisk lekarne, laboratorija za potrebe zavoda
ali zagotoviti spremstvo uporabnikov do izvajalcev specialisti6nih zdravstvenih storitev.

b Projekti
V mesecu juniju 2021 smo zakljudili izvedbo projekta Dostavitev dutne ooti na zelenici pred
zavodom ter izvedbo projekta izdelava motoridne ooti na igrisdu v parku zavoda.
O junija do novembra 2021 smo aktivno sodelovali v proiektu Tadke Domaqaake in se druZili s
terapevtskim parom vodnico Vesno in psidko Savo.
V dasu od 09.07.-14.07 .2021 smo v parku zavoda izvedli taborienie za uporabnike
stanovanjskega oddelka ter uporabnike negovalnega oddelka z namenom, da se uporabnikom
na invalidskih vozidkih oz. individualno prilagojenih po6ivalnikih in z razli6nimi zdravstvenimi

specifikami omogodi povsem novo Zivljenjsko izku5nio v obliki udele2be na taborjeniu, kar
zajema bivanje v Sotoru, pripravo obrokov na prostem, dvig in spust taborniske zaslave,
druZenje ob tabornem ognju, prepevanje, spoznavanje taborniskih vsebin, kopanje v bazenu,
nodni in dnevni sprehod/pohod.
V mesecu avgustu 2021 sta strokovni delavki izvedli nekaj krajsih izlelov z uporabniki na
invalidskih vozidkih oz. individualno prilagojenih podivalnikih zdravstveno negovalnega
oddelka v okviru pro.iekta ) Po di z meno (

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

V letu 2021 so bila vhodna wala zavoda ter vhodna vrata stanovanjskega dela

zavoda
dosledno zaklenjena, zaradi nadaljevanja epidemije nalezljive bolezni, karje zagotavlialo veajo
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varnost za vse uporabnike. V stanovanjskem delu zavoda namred biva nekaj uporabnikov,
kateri izkoristijo prav vsako prilo2nost in odidejo v bliZnjo okolico zavoda, de so vrata zavoda
odprta ter v tistem trenutku ni v njihovi neposredni blizini zaposlenega.
EVALVACIJE, STROKOVNA POROEILA, POROEILA O DELU

Za vsakega uporabnika posebe1 je bila napisana evalvactja lP. Evalvacije so bile izvedene v
6asu od 01.01.-31.03.2021. Pravtako.ie bil napisan povzetek evalvacij lP.
Mesedno .le strokovna delavka pripravila porodila o delu ter izpostavljala pomembnejse
tematike na sestankih strokovnega sveta.
V letu 2021 .ie strokovna delavka opravila vea razbremenilnih pogovorov z zaposlenimi, saj so
se tudi oni tezje soodali z nadalJevanjem epidemije nalezljive bolezni ter z vsemi ukrepi in
navodili, ki so bili narekovani s strani drZave.
Dnevno je strokovna delavka v radunalniSko aplikacijo ProBit beleZila posebnosti pri
uporabnikih, o vseh ve6jih posebnostih ter odstopanlih seznanjala glavno medicinsko sestro
ter po potrebi sodelovala s psihiatrom dr. Kap5em.
OCENA DELA
Ocenjujemo, da je bilo delo v letu 2021 dobto opravl.jeno, kljub vsem izzivom, kateri so nam
bili postavljeni.
Skupina uporabnikov v stanovanjskem delu zavoda je bila velika in nehomogena, a smo se
zaposleni potrudili, da je vsak stanovalec dnevno dobil vsaj deldek tistega, kar le potreboval
za dobro po6utje in osebno zadovoljstvo. Veliko stanovalcevje bilo dnevno deleZnih posebne
pozornosti, prijaznih besed, ob.lemov s strani zaposlenih. Pogovor pa bil tisti kljudni faktor, ki
je ustvaril prijetno, umirjeno vzduSje v prostoru. Bili pa so tudi dnevi, ko stvari niso potekale
tako, kot smo si vsi skupaj 2eleli, a se je tudi takrat na5la reSitev. Vedina dodatnih aktivnosti je
bila izvedena, ko je bila ve6.ia kadrovska pokritost (detrti delavec).
Na sploSno je zastavljen dober sistem dela, kateri kljub nestalnosti in pomanjkanju kadta, z
jasnimi smernicami in konkretnimi dnevnrmi navodili omogoaa izvedbo aktivnosti, hkrati pa se
sproti uvaja spremembe, s katerimi se izboljsuje kvaliteta dela in pove6uje zadovoljstvo tako
uporabnikov kot njihovih svojcev.
Nesporno pa si moramo v bodode kot zavod prizadevati za pove6anje kadrovske zasedbe
(najmani Stirje zaposleni), uvedbo reorganizacrje (tudi v popoldanskem dasu 2 ali 3 skupine)
ter stremeti k zagotovitvi stalnosti kadra (vsaj na tedenskem nivoju) z 7 ali 8-urnim delovnikom,
saj zavod uporabnikom predstavlja dom in imajo le ti pravico do dodatnih aktivnosti, ki pa so
izvedljive in varne, kadarje prisotnega dovolj kadra in so vsi zaposleni seznanjeni z aktualnimi
posebnostmi in delujejo usklajeno.

Zdravstveno negovalni oddelek
SKUPINA DESNO:
Za uporabnike v tej skupini je dnevno skrbela stalna ekipa zaposlenih (4 varuhi), z mesecem
aprilom se Je obdasno v delo vklludevala Se ena bolnidarka. V eni izmeni sta bila dva
zaposlena, ki sta skrbela za 1'1 uporabnikov, ki so bili vedenjsko zelo zahtevni.
Med tednom: Po jutranji negi in zajtrku so Stirje uporabniki odhajali v skupino Babidin vrt in se
vrnili pred kosilom. Ena uporabnica je odhajala v'1. nadstropje, kjer je bila vkljudena v program
YYZPP in se je vradala po kosilu. Popoldne.le bilo v skupini ponovno 11 uporabnikov.
Za vikend ali praznik: V skupinije bilo cel dan 11 uporabnikov in dva varuha.
SKUPINA LEVO:

Za to skupino so skrbeli en zdravstveni tehnik in dva ali trije bolnidarji/varuhi, ki pa niso bili
stalni (v kroZenju je 25 zaposlenih). V tej skupini je bilo v oskrbi 19 uporabnikov, od katerih je
14 nepokretnih, 2 tezje pokretna, 1 pokreten in slep in 2 pokretna in tezje vodljiva.
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Med tednom: Po jutranji negi in zajtrku so 3 uporabniki od5li v skupino Babi6in vrt in se vrntli
nazaj pred kosilom.
Za vikend a[ praznik: V skupini je ostalo 19 uporabnikov.
SKUPINA BABIEIN VRT:
Skupina je delovala med tednom v dopoldanskem dasu. V skupini sta delala 2 varuha, ki sta
skrbela za 10 uporabnikov, ki so tudi vedenjsko zelo zahtevni.
Y lelu 2021je skupina Babidin vrt (vse skupaj) funkcionirala le Stiri mesece v letu. Od januarja

do maja skupina ni delovala zaradi spremenjenih razmer, povezanih z epidemijo. Julija

in

avgusta.je skupina delovala le 14 dni vsak mesec, zaradi koriadenja dopustov zaposlenih. Ob
koncu novembra se.je skupina ponovno ukinila, zaradi pojava okuZb s Covid 19.
Za gto$am v vseh skupinah je poskrbela slrokovna delavka.
V delo skupine LEVO, se je v januarju vsak drug teden, ponovno vklju6il stalni varuh. V juniiu
se je pridruzila Se ena varuhinja in sta nato delala izmensko vsak teden.
Z vklju6itvijo stalnih varuhov se je zapolnila vrzel v skupini LEVO in tako je bilo zagotovljene
vea varnosti uporabnikom in vea moznosti za realizacijo zastavljenih ciljev lP.
St. uporabnikov:
Na ZNO je bilo v tem letu 35 uporabnikov (12 Zensk in 23 moskih). Najstare.,Sa 2enska ie imela

68 let, najmlajSa 34 let. NajstarejSi moski je bil star 72 let, najmlajsi pa 25 let. Tekom leta so
umrli 3 uporabniki, en uporabnik je bil preme5den v drug zavod. Novo sprejeta sta bila dva
uporabnika.
32 uporabnikov je bilo vkljudenih v 24-urno institucionalno varstvo, njihova stopnja motenosti:
Zmerna = 5 uporabnikov
f eZla =11 uporabnikov
Tezka = uporabniki
Z ved motnjami = 16 uporabnikov
3 uporabniki, ki so vkljuaeni v 16 urno institucionalno varstvo, so se v storitev WZPP
vkl;udevali obdasno, glede na razmere, ki so jih narekovale epidemiolo5ke razmere (uporaba
prostora delavnic, za namen sive ali rdede cone oziroma zaradi odloditve, da uporabniki ne
prehajajo med nadstropji).
V domadi oskrbi ostalo je v prvih dveh mesecih leta ostalo pet uporabnikov, kasne.le pa le 5e
ena uporabnica.
'18 uporabnikov je bilo na individualnih podivalnikih in so potrebovali pomod pri gibanju. Stirje
uporabniki so bili tezje pokretni in so potrebovali individualno pomo6 pri gibanju in orientiranju.
Polovica uporabnikov.je imelo ved motenj (senzorna oviranost, motnie avtistidnega spektra,
vedenjske motnje, psihiatridne motnje...) in smo jim bivanje na oddelku prilagajali tudi glede
na njihovo oviranost.

so bivali u porabniki, ki potrebujejo zahtevnejso zdravstveno oskrbo in
pomo6 pri zagotavljanju osnovnih Zivljenjskih potreb. Vedina uporabnikov je potre bovala

oois

ZN O: Na ZNO

vodenle pri orientacUi in pomod pri premikanlu. Privedini uporabnikovje zelo ovirana zmoznost
komunikacije. Uporabniki so potrebovali pomod pri socializaciji in navezovanju stikov s
souporabniki in pri ohranjanju stikov s svolci. Zagotavljali smo jim tudi razlidne programe
kognitivnih
vseZivljenjskega uden.ja, okupacijske aktivnosti (ohranjanje motoridnih
sposobnosti), Sportne, kulturne dejavnosti...

in

i: V letu 2021 je bilo delo z uporabniki specifidno, zaradi omejevanja
Posebnosti zantm
sirjenja okuzbe s covid 19. zaadi zagolavljanja varovalnih ukrepov, so bili uporabniki omejeni
na bivanje v prostorih ZNO in niso imeli moznosti vkljudevanja v Sirse okolje in pogostejiega
vzddevanja stika s svo.jci neposredno. Tako smo uporabnikom omogodali stik s svojci prek
telefona ali aplikacij z video klici, po5iljali fotograf,tie...
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V poletnih mesecih smo izvedli projekt Pojdi z meno.i. Projekt Je bil namenjen uporabnikom, ki
so na vozidkih ali so te2je gibalno ovirani in se le malokrat udeleZujejo aktivnosti in dogodkov
izven zavoda. Cilj projekta je bil omogoditi uporabniku individualno izkuSnjo prijetnega druzenja
in preZivljanja sprostitvenih aktivnosti, ob vkljudevanJu v zunanje okol.je, ob upo5tevan.iu
njegovih Zelja in drugih posebnosti. Uspe5no smo realizirali 7 dogodkov. Odziv uporabnikov je
bil zelo pozitiven.
V mesecu avgustu je bil uporabnik, kije bil vedenjsko zelo zahteven, saj je s svojim veden.jem
ogrozal svoje zdravje in Zivljenje ter zdravje in Zivljenje souporabnikov in zaposlenih, na
podlagi odloabe sodis6a, premesden na varovani oddelek socialno varstvenega zavoda
Hraslovec.

Zaradi no5enja varovalne opreme pri zaposlenih,

je

prihalalo

pri

uporabnikih do

nerazumevanja oz. oteZene komunikacije. Predvsem seje to odraZalo pri uporabnikih, ki imajo

senzorno motnjo (gluhi, nagluSni) in pri uporabnikih,

ki imajo tezje oblike intelektualne
oviranosti.
Prav tako so se pojavljale stiske in vedenjski odkloni, zaradi spremenlene rutine (stiki s svojci,
odhodi v domade okol.ie, ukinitev skupine, reorganizacija zaposlenih, selitve zaradi pojava

okuzb...).
Veliko ved pozornosti in dasa je bilo namenjenega svo.lcem, sa.l so tudi oni potrebovali ved
informacrj in razbremenilnih pogovorov, zaradi pogostega spreminjanja protokolov v zvezi z
organizacijo storitev in zivljenja v zavodu, saj smo vse bili primorani prilagajati ukrepom za
zajezitev Sirjenja okuZb s covid 19.

Smo pa kl.jub zahtevnim in nepredvidljivim situacijam ter pomanjkanjem kadra, stremeli k
pozitivni naravnanosti in se trudili uporabnikom pribliZati s ponudbo razli6nih aktivnostr.
Septembra so se v delo na ZNO prideli vkl.,udevati dijaki srednje zdravstvene Sole in dijaki
bolni6ar.ii, ki so na oddelku ob vodenju mentorice opravl.jali praktidno delo, v okviru studi.ia.
Dijaki so bili nadvse dobrodosla pomod in popestritev tako za uporabnike kot za zaposlene.
Ob koncu meseca novembra so se v enoti zadele pojavljati okuZbe s Covid 19. Uporabniki so
bili presel]eni glede na situacijo- siva, rdeda cona. OkuZeni so bili vsi prisotni uporabniki, razen
enega in tistih, ki so bili v doma6i oskrbi.

V sodelovanju z RIC

NN/ smo izvedli delavnico

sproicana,4 ustvarjalne delavnice in eno

aajanko. Delavnice sem izvedla strokovna delavka, v dveh skupinah, na oddelku.
lzpel.jali smo tudi ved tematsko obarvanih delavnic: pustna kuharska delavnica, ustvarjalna
delavnica za 8. marec, mudenike in materinski dan, Veliko no6. V poletnih mesecih smo izvedli
diSavno delavnico, kjer smo izdelovali butarice in Sopke iz sivke in ameri5kega slamnika.

En uporabnik je obelezil okrogli jubilej in smo mu priredili rojstnodnevno zabavo. Rojstne dni
ostalih uporabnikov smo obeleZili sproti, 2x pa smo za vse uporabnike pripravili zabavo, na
kateri je za glasbo in vzduSje poskrbel hisni bend.
Tekom leta smo izpeljali nekaj izletov in sprehodov v bliZnji okolici
Aprila se nam je pridruZila nova prostovoljka, ki nam je pomagala pri izvedbi sprehodov, izletov
in delavnic.
lzvedli smo tudi virtualno druZenje uporabnikov vseh enot.
Uvedli smo bralne urice ob prisotnosti plisaste muce, ki ie posebno terapevtsko u6inkovala na
uporabnike.
Uporabniki so se 7x udeleZili jahanja in dru2enja z livalmi v KSRC ee56a vas.
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V juniju smo imeli dve zvodne kopeli z gongi, ki jih je izvedla lrena Zupandid. Storitev smo
pokrili iz donatorskih sredstev.
V juliju se je 7 uporabnikov ZNO udeleZilo taborjenja v parku zavoda

Avgustovsko dogajanje nam je popestrila ga. Andreja Stankovi6, s predstavitvr.io Zivl.jenja debel
in izdelavo ven6ka iz disavnic in zdravilnih rastlin.
V oktobru smo s piknikom v parku proslavili 40 let VDC NM.
UdeleZili smo se spletnega dogodka - Gastronomsko potovanje po Sloveniji, v okviru Tedna
vseZivljenjskega u6enja, ki ga je organiziral RIC NM.
Spremljali smo program V jati z drugadnimi.
V oktobru smo imeli skupaj z enoto 1 kostanjev piknik, v parku zavoda.
Konec novembra smo 5e uspeli napisati pisma Miklav2u. Dobri moZje pa so nas obiskali sredi
decembra, ko so uporabniki preboleli oku2be.

Decembrsko vzdu5je smo pridarali z okraSevanjem prostorov in izdelavo praznidnih vo5dilnic.
Novomeski skavti so nam prinesli Lud miru in nas razveselili z glasbo in prepevanjem.
Uporabnike je obdaril dedek Mraz druStva So2itje in druStva Mali ptinc. Zandt epidemiolo6kih
razmer dobri moZje niso mogli do nas. Ekipa sodelavk- pomoanice dobrih moZ, smo pripravile
praznidni maraton obdarovanja. V povorki, ob glasbi smo obiskale vse uporabnike po sobah,
skupaj smo se poveselili in nazdravili s Sampanjcem in uporabnikom izrodili darila.
Ob koncu leta smo z nekaterimi uporabniki, ki so zmogli sodelovati, izpolnili ankete o
zadovoljstvu z bivanjem v institucionalnem varstvu.
USenci iz OS Drska so nam ob koncu leta, poslali vo5dilnice, ki smo jih z veseljem prebrali.

Tekom leta smo dobili nekaj donacij rabljenih didaktidnih pripomodkov in druzabnih iger ter
obladil za uporabnike.

Tudi v letu 2021 so omejitve in ukrepi od zaposlenih zahtevali neprestano prilagajanje
delovnega procesa in inovativne pristope pri delu z uporabniki. Prav tako smo se morali
prilagoditi in omogoditi uporabnikom stike s svojci preko razli6nih multimedijskih kanalov.
Uporabniki so potrebovali veliko pogovorov z razlago trenutne situacUe, saj se je njihova
dnevna rutina spreminjala in prilagajala glede na ukrepe za zajezitev Sirjenja oku2b s covid 19.

V nadaljevanju poda.jamo porodilo bivalnih enot VDC Novo mesto. Bivanje v manjSi bivalni
enoti ponuja ve6jo moZnost osebnostnega nzvoja in udenja za samostojnejse zivlienje,
poveduje moZnost izbire in stremi k normalizaciji in integraciji v okolje. Osnovno vodilo naSega
dela je soustvarjanje bivalnega okolja, v katerem se uporabniki podutijo varno, sprejeto in
doma6e. V manj6i enoti uporabniki laZ.je uresni6ujejo svoie potrebe in 2elje ter aktivno
sodelujejo pri organizaciji Zivljen.ia in dela.
V enotah zagolavljamo '16 urno institucionalno varstvo, v dopoldanskem dasu pa se uporabniki
vkljuaujejo v storitev varstva in vodenja ter zaposlitve pod posebnimi pogoji (WZPP).
Ob sobotah, nedel.,ah, praznikih in dela prostih dnevih se v enoti zagotavlia 24 urno
institucionalno varstvo.
Upo5tevajo6 nadela normalizaci.ie in kakovosti Zivljenja odraslih oseb z motnjo v duSevnem in
telesnem razvoju smo sledili naslednjim nalogam:
- Zagotavljanje temeljnih Zivljenjskih pogojev - bivanje, skrb za higieno enote in
zagotavljanja prehrane, ki temelji na aktivni participaciji uporabnikov in vkljudevanju
2ivil lokalnih pridelovalcev,
- oblikovanje dim bolj svobodne, samostojne, uswarjalne osebnosti ob upostevanju
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individualnih potreb, zelja in sposobnosti posameznika,

aktivno preZivljanje prostega dasa

in

omogo6anje kulturnega, socialnega in

rekreativnega udejstvovanja,
svetovanje. usmerjanje in vodenje,
pomod pri razresevanju konfliktov in emocionalnih kriz preko individualnega in
skupinskega dela, razbremenilnih pogovorov in timskim na6inom dela.
podpora in pomo6 pri zagotavljanju formalnih, pravnih in 6lovekovih pravic,
pomod pri ohranjanju stikov s svojci in drugimi pomembnimi l.judmi v Zivl.lenju
uporabnikov,
sodelovanje s svojci in zakonitimi zastopniki,
sodelovanje z lokalno skupnostjo, druStvi in prostovolJci.
Obe bivalni enoti je v tem letu zaznamovala epidemija, zato smo skupinsko in individualno
veliko prostega dasa namenjali pogovoru, razre5evanjem vpra5anj uporabnikov in stisk, ob
Stevilnih stresnih situacijah. Veliko smo se pogovarjali o pojavu virusa SARS-Cov-2 rn
preventivnih ukrepih zoper Sirjenje 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
knjiZice, ki so slu2ile kot iztodnice za pogovor o Zivljen1u Zenske in moikega, prebirali zgodbe,
ki so priblizale razumevanje koronavirusa in o drugih aktualnih dogodkih v druzbi. Uporabnike
individualno spodbujamo, da bere.io ali jim beremo zaposleni, pregledujejo dnevno dasopisje
ali slikanice.
Redno za vse uporabnike vodimo dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o standardih in
normativih v socialnem varstvu. Dokumentac[a obsega evalvacijo, ki smo.jo izvedli za vsakega
posameznika v teko6em letu. Evalvacije smo v telefonskem pogovoru predstavili tudi starsem
oz. zakonitim zastopnikom.
Vsakdanje posebnosti in dogodke redno bele2imo v Probit.
Zaposlene smo imele redne delovne sestanke (v 6asu epidemije je pretok informacij potekal
elektronsko in po telefonu), kjer smo se seznanile z vsemi tekodimi zadevami ter iskale skupne
usmeritve.
V bivalnih enotah Se naprej izvajamo Notranji nadzor zdravstvene ustreznosti Zivil.
Kljudne osebe so nadaljevale s pomembno nalogo zaupnika in podpornika uporabnikov.
Uporabniku priskodijo na pomod in v oporo, kjer in kadar jo potrebuje - pri urejanju sobe,
nakupu garderobe in drugih potrebsdin, priboljikov, nadrtovanju praznovanja rolstnih dni, so
zaupne in tolazilne osebe ob stiski ali slabem podutju.

b) lnstitucionalno varstvo bivalna enota Cesarjeva
Lokaciia: Cesarjeva ulica 27, Novo mesto. Je dislocirana enota zavoda, ki se nahaja v prijetni
soseski in uporabnikom zagotavlja lepo izhodisde za vse kar potrebujejo.
St. zaposlenjh: 5 (2 varuhinji - bolniaarki, 2 varuhinji, strokovna delavka 2 x tedensko ter pomod
pri delnem pokrivanju nodnega dela, dodatno ena bolnidarka)
St. uporabnikov: 12 (7 Zensk, 5 moskih). Dva moska in dve Zenski so nameideni v dvoposteljnih
sobah, ostalim pa je zagotovljena namestitev v enoposteljni sobi, kar jim izredno veliko pomeni.

V bivalni enoti Zivi 12 uporabnikov bolj samostojno Zivljenje, Zivljenje ki ie res zastavljeno po
njihovi meri. Vedji poudarek je na individualnem delu, upo5tevanju njihovih 2elja, potreb...
Zaposlene redno spremljamo uporabnike in jim nudimo oporo na vseh ravnem Zivljenja. Dnevno
samostojnostt pri izvajanju vsakdanjih nalog in opravil
(pospravljanju, pranju, pometanju, koSnji trave, delu na vrtu, skrbi za rcle...). Spodbujamo 1ih,
da so 6im bolj aktivni akterji svojega Zivljenja in na sploh smo.lim v oporo pri vsakdanjih
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odloditvah. Zaposlene so res v vlogi spreml.ievalk, ki nudiio oporo in vodenje uporabnikom.
Vsebine Zivljenja v bivalni enoti so enake kot jih 2ivimo vsi ljudje in vedno znova poudaliamo, da
smo ena velika druzina. Ki da velik poudarek na druZinskih vrednotah, zagotavl.ianju toplega
ognji56a, povezanosti in krepitvi dobrih medsebojnih odnosov. Praznujemo rojstne dneve in res
poskrbimo za vsakega naSega dlana, da se poduti izjemno lepo in sprejeto.
Dnevno se trudimo in skrbimo, da je naS moto >Zdrav duh v zdravem telesu(. Res skrbimo, da
se veliko gibamo, zdravo jemo, nabiramo naravna zelisda in pijemo domade 6aje...
Na tedenskih in mesednih sestankih se dogovorimo o poteku tedna oziroma vsebinah, ki jih
uporabniki izpostavijo in skuSamo dim ved predlogov realizirati. Spodbujamo uporabnike, da dim
bolj aktivno sodelujejo pri nadrtovanju Zivljenja in dela v enoti.

Samostojno odhajajo v nabavo v lokalno trgovino in sicer po nakupih vsakdanjih Zivil ali ko
ne6esa zmanjka.
Vedina uporabnikov se vkljuduje v skrb za koko6i, ki smo jih letos kupili na novo in so res del
na5e skupnosti. Zelo lepo skrbijo za njih in jih vsak dan spustijo na paSo, uporabnikom pa to
predstavlja prijetno obliko druZenja na sveZem zraku.
Na vrtu pri hisi smo uspeli pridelati kar nekal zelenJave za lastne potrebe in tudi veliko pridelkov
shranili za ozimnico. Pri tem so bili vsi aktivni in je vsak prispeval po svojih mo6eh. Tudi v tem
letu smo ohranili sodelovanje z ljudmi zunaj in sicer smo za njih rezali kostanj, lu6dili flZol... Se
vedno zbiramo star papir in sicer v dogovoru z znanci iz okolja, ki nam ga redno dostavijo; mi pa
ga nekajkrat na leto odpel.jemo na Dinos. Denar se porabi za skupne zadeve.
Nekaj uporabnikov je redno obiskovala knjiZnico v mestu, sal radi prebirajo kak5ne romane ali
pa si izposodijo CD s kakSno glasbo. Ko se pokaZe potreba poklidemo frizerko in jih ve6 skupa.i
uredi.
Za dobro povezanost in prijetno podutje uporabnikov v hisi redno skrbimo tudi s skupnimi
praznovanji rojstnih dni; obeleZujemo vse vedje praznike (Valentinovo, Veliko no6, Bo2i6, Novo
leto...). Vedno znova zadiSi po domadih dobrotah, ki pridarajo pravo praznidno vzdu5je in vnesejo
toplino v nas dom.
Zaradi koronavirusa in razlidni ukrepov, so uporabniki aez leto kar neka.lkrat ostali v bivalni v
dopoldanskem dasu in opravljali delo na domu.
lmeli pa smo nekaj aasa tudi zaprto bivalno in sicer v mesecu januar je prislo do vdora
koronavirusa v bivalno. Zbolelo je sedem uporabnikov, dve uporabnici sta bili ravno doma, dve
uporabnici pa sta ostali negativni. Vse skupaj do vzpostavitve v normalno stanje je trajalo 24 dni.
Noben od uporabnikov ni imel kakinih zapletov ali tezjega poteka bolezni. Na sploh so vse
skupaj kar dobro prenesli, z rednimi razbremenilnimi pogovori ob psihi6nih stiskah zaradi
izolacije po sobah.
Tudi v mesecu decembru so uporabniki zaradi izrednih razmer v zavodu (okuZbe s
koronavirusom) ostali v bivalni dopoldan. Poskrbeli smo in pridarali aim bolj prijetno praznidno
vzdusje; z okrasitvi.Jo skupnih prostorov in v sobah uporabnikov. Vedno znova smo kaj dobrega
spekli in pa obiskali so nas vsi trije dobri mozje ter nas bogato obdarili.
Koronavirus je tako ali drugaae krojil dogajanje 6ez celo leto. Ob vseh omejitvah se dolodenih
dogodkov in dogalanja, ki je bilo vezano na ve6 ljudi, nismo udele2ili. Zato pa smo dali vedji
poudarek na gibanju (pohodih in sprehodih)...
Dva uporabnika sta imela redno ure harmonike, enkrat na teden (razen vmesnih prekinitev).
Nastope sta lahko izvajala bolj interno v glavni enoti, saj se zaradi koronavirusa izogibamo

pretiranemu druzenja zunaj. V septembru pa sta le imela en pomemben nastop in sicer na
prireditvi Straska jesen, sta nastopila kot gosta in bila na to zelo ponosna. Po samem dogodku
ju je obiskal celo Zupan Shaze, ki jima je podaril audovito sliko za spomin na ta lep dogodek.
Skupaj sta posnela tudi pesem, ki sta jo poslala za udeleZbo na Festivalu )lgraj se z mano(, ki
je potekal preko internetne povezave.
Ker so bili v mehur6ku so bili skupaj 24 ur na dan, kar je obaasno pripelialo do napetosti med
njimi in kakSnih trenj. A nid posebnega, po pogovoru seje vedno vse postavilo na svoje mesto.
Za zdravstvene zadeve in posebnosti SkrbiJo tehniki zdravstvene nege v glavni enoti. Opravljajo
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redno deljenje terapije v enoti; tako jutranje terapije, kot tudi vederne, dez vikend pa tudi

opoldanske terapije.
Zaposlene v bivalni enoti imamo redne delovne sestanke, skrbrmo za dober pretok informacij ter

dim

bol.J

poenoteno delovanje, ki prispeva h kvalitetnemu delu in dobremu po6utju nasih

uporabnikov.

c) lnstitucionalno varstvo bivalna enota Trebnje
Lokaciia: Glavarjeva ulica 5, Trebnje

I

(2 streznici,4 varuhinje-bolni6arke, medicinska sestra/varuhinja, strokovna
St. zaposlenih
delavka 2x tedensko)

St. uporabnikov: '12 (6 Zensk, 6 moskih v starosti od 31 do 58 let). Povpredna starost je 45,6
let.

Oois
Bivanje v manjsi enoti ponuja uporabnikom vedjo moznost osebnostnega razvoja in udenja za
samosto.jnejse 2ivl.jenje, poveduje moZnost izbire in stremi k normalizaciji in integraciji v okolje.

Osnovno vodilo naSega dela

je 2e 10. leto soustvaqlanje varnega, doma6ega in

sprelemajo6ega bivalnega okolja. V manjSi enoti uporabniki la2je uresni6ujejo svoje potrebe in
Zelle ter aktivno sodelujejo pri organizaciji Zivljenja in dela.
Bivalna enota je locirana v neposredni bliZini DSO Trebnje in Vrtca lv]avrica.
V enoti zagotavl.jamo 16 urno institucionalno varstvo, v dopoldanskem dasu se uporabniki
vklju6ujejo v storitev varstva in vodenja ter zaposlitve pod posebnimi pogoji (WZPP) v Enoto
Trebnje. Ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih se v enoti zagotavlja 24 urno

institucionalno varstvo. Uporabniki bivajo v komfortnih eno (8) in dvo (2) posteljnih sobah s
souporabo sanitarij in toaletnih prostorov.
V kletnih prostorih stavbe se izvaja storitev WZPP, v pritlid.iu ima sedeZ in svoj prostor dru6tvo
Sozitje Trebnje.
UpoSteva.jod nadela normalizacije in kakovosti Zivljenja odraslih oseb z motnjo v duSevnem in
telesnem razvoju smo sledili nasledn.lim nalogam:
- Zagotavljanje temeljnih Zivllenjskih pogojev - bivanje, skrb za urejenost enote in
zagotavljanja prehrane, ki temelji na aktivni participaciji uporabnikov in vkl.iuaevanju
2ivil lokalnih pridelovalcev,
- oblikovanje dim bolj svobodne, samostojne, ustvarjalne osebnosti ob upoStevanju
individualnih potreb, Zelja in sposobnosti posameznika,
- aktivno preZivljanje prostega 6asa in omogodanje kulturnega, socialnega in
rekreativnega udejstvovanja,
- svetovanje, usmerjanje in vodenje,
- pomod pri razreSevanju konfliktov in emocionalnih kriz preko individualnega in
skupinskega dela, razbremenilnih pogovorov in timskim nadinom dela.
- podpora in pomoa pri zagotavljan.iu formalnih, pravnih in dlovekovih pravic,
- pomod pri ohranjanju stikov s svojci in drugimi pomembnimi ljudmi v Zivljenju
uporabnikov,
- sodelovanje s svojci in zakonitimi zastopniki,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo, druStvi in prostovoljci.

Posebnosti, zanimivosti:

Zivljenje in delo v enoti smo prilagajali glede na potrebe in Zelje uporabnikov, upostevalod
epidemi6ne razmere in preventivne ukrepe zoper 5irjenje virusa SARS-Cov-2.
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Uporabniki so se dnevno vkljudevali v aktivnosti naartovanja in priprave ledi in skrbi za ozje in
5ir5e bivalno okolje- Sodelovali so pri naroaanju Zivil, spletnih naro6ilih in nabavi v lokalni
trgovini. Nadaljevali smo sodelovanje z lokalnimi pridelovalci, kmetija Uhan je dobavljala
jabolka in sezonsko sadje (hruske, jagode), kmetija RadeZ mle6ne izdelke, med smo naroaali
pri lokalnemu pridelovalcu medu g.Venclju. Kuhanje v manjSih enotah je izrednega pomena,
ker obrok ni le postreZen na mizi, pa6 pa je potrebno po sestavine v trgovino, jih pripraviti in
spedi, ob tem se sprosdajo dudovite vonjave, ki napolnijo hiso in ustvarjajo prijetne obautke
domadnosti. O hrani se veliko pogovarjamo, nadrtujemo, posebej skrbno ob praznovanjih
rojstnih dni in praznikih. Praznidno oblozena miza se je pridela Ze ob novem letu, nadaljevala
s pustom, veliko nodjo, prvim majem in zakljudila z bo1ieno novoletnih praznovanjem. Tekom
leta smo praznovali rojstne dni in godove uporabnikov, glede na njihove Zelje, posebej
praznidno je bilo ob praznovanju 50. rolstnega dne uporabnika. Sodelovali smo s kuharico iz
enote NM ll in v novembru naribali repo in jo kisali za ozimnico. Pripravili smo domado jagodno
marmelado in d2em iz aronije in jabolk. Od junija do oktobra smo nabirali in obirali zeliSda, ter
jih susili za 6aj. Mesedno smo pripravljali delavnice peke piskotov, biskvitnih peciv, krofov,
mi5k, kruha, doma6ih rezancev itd.

Tematsko, glede na letni das in praznike, smo z izdelki, ki smo jih pripravljali ob popoldnevih
in vederih, okrasili sobe in skupni prostor. lzvedli smo dve vedji kreativni delavnici, v marcu
smo v sodelovanju z lokalnim mizarjem ustvarili roZe iz lesa, v novembru in decembru smo
posvetili veliko 6asa izdelovanju dekoracije in unikatnih vosdilnic za svojce.
Urejali smo okolico enote in skrbeli za cvetlidne gredice in sobne roZe. V aprilu smo prejeli
donacijo treh betonski cevi podjetja Gorec, ki smo jih uporabili za visoke grede. Z barvami, ki
jih je doniralo podjetje Pleskar smo jih li6no pobarvali, .lih napolnili z listjem, sekanci in zemljo.
Vanje smo dez leto posadili sadike solate, paradiZnika, paprike, itd.

Kulturne in Sportne dogodke smo spremljali preko spleta.in televizi.iskega ekrana. Ob
kulturnem dnevu smo si ogledali virtualno proslavo u6encev OS Trebnje in Miklav2ev koncert
OS Dragotin Kette. Udelezili smo se spletnega predavanja zveze Sozitje z naslovom Gibanje
za ohranjanje zdravja.
Preko Zoom-a so se uporabniki udele2evali sre6ania Vere in ludi, obdnega zbora dru5tva Mali
princ, uporabnica se je udeleZila kolegija uporabnikov. V juniju sta se dva uporabnika udeleZila
lutkovne predstave v parku pred knliznico Pavla Golie v Trebnjem. Negovali smo bralno
kulturo prebirali zgodbe in pravllice in se o prebranem pogovarjali. V marcu smo ponovno
zadeli obiskovati knjiZnico v Trebnjem. Trije uporabniki so bili tudi v preteklem letu narodeni na
6asopis Slovenske Novice, Zarja, Roie in vrt. v juliju smo izdelali foto knjigo ob 10. obletnici
enote.

Veliko pozornosti smo namenjali gibaniu in se najmanj 3x tedensko odpravili na sprehod v
neposredno okolico enote ali v naravo. Tekom leta smo izvedli krajse popoldanske izlete
marca Lansprez in Zaplaz, aTila Zijalo, maja v Novo mesto, junlja po Trebelnem, julija vederni
izlet ponovno v Zijalo, avgusta na Otodec, decembra mimo Oto6ca, RateZa preko Novega
mesta in Zu2emberka nazaj v Trebnje.
V septembru se je sedem uporabnikov udeleZilo dveh oblik letovanla na turistidnih kmetuah v
organizaci.ji VDC.

k

udeleZbi na aktivnostih dru5tva SoZitje Trebnie. V
spomladanskem in jesenskem 6asu se je 1x tedensko 5 uporabnikov udeleZevalo jahanja pri
ga. Andreji Hlebec v Sentrupertu. Pogosto so se jim pridru2ili tudi ostali uporabniki, ki so pot
Uporabnike smo spremljali

izkoristili ia prijeten izlet in sprehod. V juniju so se uporabniki ob detrtkih udeleZevali golfa na
vadi56u Blato.

v

februarju so se, ob izboljsanju epidemioloSke slike, sprostili obiski svojcev
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uporabnikov, aesar so se tako uporabniki, kot tudi svojci zelo razveselili. V skladu s protokolom
obiskov so se obiski v enoti izvajalr na terasi ali na hodniku pred pisarno. Obiski po potekali

tudi v obliki dnevnih ali nekaj urnih izhodov. Dva uporabnika sta ob vikendih, praznikih in
prostih dneh odha.jala v doma6e okolje, iz enote sta bila odsotna 230 in '190 dni. Trije
uporabniki so obdasno od5li v domade okolie (37, 14 in 10 dni).
Uporabnikom smo nudili pomod pri stiku s sorodniki, tako pri navezovanju telefonskega
kontakta kot organizacrji obiskov, spremljali smo jih na pokopaliS6e, obiskali smo doma6e kraje
in rojstne hise.
Od maja do julija.ie uporabnike obiskovala prostovoljka Spela Hribar. V oktobru so otroci

birmanske skupine Zupnije Trebnle za uporabnike pripravili prijetno druzabno, Sportno
obarvano sredanje ob ribniku Blatu. Uporabniki so z zanimanjem spreml.jali dogodke in objave
na druzabnem omrezju facebook in internetnih straneh in tudi preko teh medijev ohranjali stik
s prijatelji iz drugih enot.
V mesecu decembru sta uporabnike obiskala in obdarila MiklavZ iz skupine Vera in lua in
Dedek mraz iz DruStva Mali princ. Bogato darilo je za uporabnike pripravil Dedek mraz iz
Drustva Sozitje Trebnje in za dva svoja dlana tudi drustvo Sozitje Novo mesto. Prazni6no
razpololeile so uporabnikom polep5ala prisrdna voSdila udencev OS Drska in voadilnice
svojcev, upokojenih sodelavk in prijateljev.
Drustvo Mali princ namje v preteklem letu priskodilo na pomo6 z donacijo za nakup novega
televizorja.

Kljudne osebe so nadalievale s pomembno nalogo zaupnika in podpornika. So zaupne in
tolazilne osebe ob stiski ali slabem podutju, uporabnikom so bile v pomod in oporo pri nakupu
garderobe, osebnih potrebS6in in pribolj5kov, na6rtovanju praznovanja rojstnih dni, urejanju
sobe.
Uporabnikom smo ob pojavu stiske, teZave ali ob zaznanl sprememb v vedenju in osebnosti
omogodali individualne razbremenilne pogovore, prav tako smo intenzivno delali s skupino v

smeri medsebojnega sprejemanja in krepitve dobrih medsebojnih odnosov. Veliko smo se
pogovarjali o pojavu virusa SARS-CoV-2 in preventivnih ukrepih zoper Sirjenje virusa.
Za leto 2021 so bile decembru in .januarju 2022 oprav\ene evalvacije individualnih programov
in postavljeni novi cilji.
Uporabniki imajo izbrano osebno zdravnico dr. Elizabeto Zlaipan v ZD Trebnje. Sodelujemo s
psihiatrom dr. Petrom KapSem, ki prihaja v enoto 2x letno oz. po potrebi. Vsi uporabniki oz.
nJihovi skrbniki so se odloaili za cepljenje proti Covid-19.

Zaposlene v bivalni enoti so tekom leta svoje delo opravljale odgovorno, strokovno in srdno.
PotrpeZljivo in razumevajode so se prilagajale spremembam delovnega procesa, ki so jih
narekovale nepredvidl.jive situacije, nastale predvsem kot posledica odsotnosti v povezavi z
virusom Covid -19. V preteklem letu smo na rednih delovnih sestankih izvedli dve
izobraZevanJi. V januarju je lvanka Kuhelj, kuharica in usposobljena za pripravo dietne
prehrane, predstavila dietno prehrano sladkornega bolnika. V oktobru smo povabili psihiatra
dr. Petra Kapsa, kije spregovoril o delovanju kompulzivnih dejanj in zdravljenju le{eh.
Tri zaposlene sta se udelezevali supervizijskih sredanl na temo Obvladovanja psihidnih
obremenitev. Dve zaposleni sta se udele2ili strokovne ekskurziJe v Novo gorico.

Sledi porodilo 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 dolodata Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev.
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Vodenje zalema: pomod pri resevanju osebnih in socialnih stisk, oblikovanje, izvajanje in
spremllanje individualnih programov, vzdfievanie stikov in sodelovanje s posameznikom
oziroma njegovimi svojci, sodelovanle z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami ter
organiziranle prostodasnih aktivnosti.
Varstvo zalema. pomod pri vzdtievanlu osebne higiene, pomod pri vstajanju, obladenju,
obuvanju, sezuvanju in sladenju, pomod pri gibanlu in hoji, pomod pri komunikaciji in orientaciji,
organiziranje prevozov, ki niso zdravstveno indicirani ter programe, ki so namenjeni
vkljudevanju v okolje in so v korist vsem uporabnikom.
Zaposlitev pod posebnimi pogoji je zaposlitev pri proizvodnih in drugih delih oziroma delovno
okupacijo, prilaga.ianje strojev in delovnih pripom06kov zmogljivostim posameznika, nzvijanje
delovnih sposobnosti in spretnosti, uvajanje v delo, zagotavljanje pogojev za varno delo,
spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomo6kov za izvdanje programov ter
prodajo izdelkov.

Upravitenci do storitve so odrasle osebe z motnjami v duSevnem razvolu, ki imajo prirojeno
zniZano raven inteligentnosti, ni2je sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoridnem in
socialnem podrodju ter pomanjkanje ve56in, kar se odraZa v neskladju med njihovo mentalno
in kronolosko starostjo ali osebe, pri katerih je taksno stanje posledica bolezni ali poskodbe.
Podlaga za izvajanje storitve je oblikovanje individualnega dogovora o izvajanju storitve.
Storitev se izv\a po metodah individualnega in skupinskega dela, pri demer se upo5tevajo
nadela individualizacije, multidisciplinarnosti, celovitostr obravnave, aktivnosti, avtonomnosti in
moZnosti izbire.

d) Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
Smihel
Lokaciia: Smihel 3,

SOOO

Novo mesto

St. zaposlenih: 12
V enoti I Novo mesto je bilo na dan 31.12.2021 zaposlenih '12 delavcev, pri 6emer je bilo 10
pripadnic Zenskega spola in 2 zaposlena moskega spola. Starost zaposlenih v enoti I Novo
mesto se je gibala med 31 in 61 let, pri 6emer je bila povpredna starost zaposlenih v letu 2021
46,5 let. Struktura zaposlenih glede na skupine je bila slede6a:
Skupina Metulji: 2 zaposleni, na delovnem mestu varuh WZPP

.
.
.
.
.

Skupina Mavrice: 3 zaposlene, ena na delovnem mestu delovni instruktor ter dve na
delovnem mestu varuh WZPP
Skupina Zar)a'. 2 zaposleni, na delovnem mestu varuh WZPP
Skupina Samorastniki: 3 zaposleni, eden na delovnem mestu delovni instruktor ter dva na
delovnem mestu varuh WZPP
Strokovno delo: 2 strokovni delavki na delovnem mestu skupinski habilitator; ena strokovna
delavka je hkrati bila tudi vodja enote I Novo mesto, druga strokovna delavka je bila
prisotna v enoti I Novo mesto 3x tedensko.

Zaradi epidemi6nih razmer v letu 2021, je bila potrebna uvedba reorganizacije dela ter omelitev
prehalanja uporabnikov med enotami:

.
.
.
.

vklju6evanie zaposlenih v popoldansko delo, prerazporeditev v delovni proces lV v 2.
nadstropju, pri aemer so izvajali naloge socialne in zdravstvene oskrbe.
Prejetje sklepa o 6akanju na delo od doma, med nekaterimi zaposlenimi, zaradi osipa
vkljudenih uporabnikov.
V mesecu januarju in februarju 2021 , )e bila v enoti I zaposlena iz br5ljinske enote ll, katera
je bila locirana v skupini Zarja.
V mesecu juni.iu 2021 sta v enoto I priSla dva zaposlena iz matidne enote ll Briljin. Njuna
zaaasna razporeditev je bila pogojena s prihodom uporabnikov iz BEC.
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V mesecu septembru, oktobru, novembru 2021 so se v enoti I soodali s kadrovsko stisko,
zaradi Stevilnih bolniSkih odsotnosti in karanten zaradi stika z okuZeno osebo ali pozitivnim
rezultatom hitrega antigenskega testa Covid-'19. V tak5nih primerih so bili uvedeni Se
dodatni varovalni ukrepi (izloditev obolele zaposlene iz delovnega procesa, uporaba mask
FFP2 pri zaposlenih, dodatni testiranji s hitrimi antigenskimi testi), za prepre6itev Siritve
okuZbe.
V mesecu novembru 2021 se je pove6ala pogostost testiranja s hitrimi antigenskimi testi
med necepljenimi zaposlenimi, in sicer na 48 ur.

V letu 2021 sta se v delovni proces, v storitvi WZPP, vkljudili dve novo zaposleni.

Prva

zaposlena, z delovno obremenitvijo 8 ur na delovnem mestu varuh l, se je vklju6ila v mesecu
aprilu. Prehajala ie med skupinami, se spoznala z ritmom dejavnosti, uporabniki ter novimi
sodelavci. V mesecu juniju 2021 je s poskusnim delom, za polovidni delovnr 6as, na delovnem
mestu varuh l, pridela novo zaposlena. Delo z uporabniki, v storitvi WZPP, je spoznala v vseh
Stirih skupinah.
Tekom leta 2021, so bili v enoti I organizirani 4-je delovni sestanki za zaposlene v storitvi
WZPP. Prisotni so bili na sestankih seznanjeni s sprejetimi sklepi na sestankih strokovnega
sveta ter kolegija vodij VDC Novo mesto.
St. uoorabnikov: 46

V enoti I .je bilo na dan 31.12.2021 vkljudenih v storitev vodenje varstvo in zaposlitev pod

posebnimi pogoji 46 uporabnikov, od tega 20 pripadnic Zenskega spola ter 26 moskega spola.
Pri tem je bilo 21 uporabnikov z zmerno motnjo v duSevnem in telesnem razvoju, 6 s tezjo in
3 uporabniki s tezko motnjo v dusevnem in telesnem razvoju ter 18 uporabnikov z ve6 motnjami
v duSevnem in telesnem razvoju.
Najmlajsi uporabnik je bil v preteklem letu star 23 let in najstarejsa uporabnica 84 let. V mesecu
decembru 2021 je v 60. letu preminila uporabnik, kateri je bil vkljuden v skupino Samorastniki.
Oois:

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjo v dusevnem in
telesnem razvoju, je socialno varstvena storitev in organizirana oblika varstva odraslih oseb z
motnjo v duievnem in telesnem razvoju, katera je namenjena ohranjanju pridobljenih znanj in
delovnih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju individualnosti,
usposabljanju za 6im bolj samostojno 2ivljenje ter vkljudevan.ju v skupnost in okolje.
V storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji so se vkljudevali uporabniki, ki
so vkljudeni v institucionalno varstvo ter 21 dni v mesecu septembru 2021 tudi uporabniki,
kateri Zivijo v domaaem okolju s starsi alr sorodniki ali skrbniki. Glede na potrebe uporabnikov,
je bil organiziran prevoz s kombiniranim vozilom ali osebnim avtomobilom.
Uporabniki so se vkljudevali v 4 skupine vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Storitev se je izvajala v VDC Novo mesto, enoti I v Smihelu.
V skupini fuletulji in Zarja je bila storitev osredotodena na vodenje in varstvo, zaradi
priman.ikljajev uporabnikov v telesnem in du5evnem razvoju ter na osebno in zdravstveno nego
pri uporabnikih, ki so to storitev potrebovall. Aktivnosti so bile usmerjene v ohranjanle
pridobl.jenih sposobnosti. Uporabniki, zaradi celostnega razvojnega primanjkljala ter
komorbidnosti motenj, niso bili zaposljivi.

V skupini Samorastnikov.je bila storitev osredoto6ena na ohranjanje pridobljenih sposobnosti
uporabnikov, ki so zaradi kronoloske starosti v upadu, zato so bile aktivnosti prilagoJene
sposobnostim starejsih uporabnikov, glede na njihove kognitivne, motoridne sposobnosti in
razvojne primanjkljaje. Opravljala se je tudi osebna in zdravstvena nega pri uporabnikih, ki so
to storitev potrebovali.
Y skupini Mavrice je bila storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, poleg
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vodenja in varstva, osredotodena na zaposlitev pod posebnimi pogoji Uporabniki so opravljali
kooperativna dela za Sendila Medle (eritir), Total d.o.o. (pakiranje rokavic, majic), Novodom

(svedke), Ambi-plast (konektorji), Krka d. d. (vosdilnice). V letu 2021 se zaradi razglasene
epidemije in epidemidnih razmer ter varnostnih ukrepov, uporabniki niso vkljudevali v >Zeleni
program( na Kmetijski Soli Grm. Vkljudeni so bili lasten program prilago.lene zaposlitve in
izdelave rodnih izdelkov, pri 6emer so izdelovali vo66ilnice, adventne aranimaie in ven6ke,
lesene sve6ke, obeske in Zakelj6ke s sivko. Uporabniki so se vkljudevali v opravljanje hi5nih
del: pomivanje stopnic, brisanje miz, skrb za okolico, di5denje avtomobilov, delo na recepciii
ter zlaganje in sortiranJe perila. Ustvarjen zasluzek od prodaje izdelkov in storitev, je v skladu
s Pravilnikom o kriterijih in nadinu nagrajevanja uporabnikov, kateri so bili vkljudeni v Varstveno
delovni center Novo mesto, bil porabljen za izpladilo nagrad ter za skupne potrebe
uporabnikov.
Posebnosti, zanimivosti

:

Skupine v dasu reorganizacije dela
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Tabela 1: Stevilo vkljuienih uporabnikov (lv + WZPP) v skupine, v iasu reorganizac|e dela,
od januarja do maja 2021 .
Tabela '1 prikazuje stevilo vkljudenih uporabnikov v storitev WZPP, v dasu reorganizacije dela,
od januarja 2021 do mala 2021 . Zaradi poslabSanja epidemioloike slike so v enoti I bile
organizirane tri skupine uporabnikov, kateri so vkljudeni v institucionalno varstvo v enoti I
Smihel: skupina Samorastniki (16 uporabnikov), skupina Mavrice (6 uporabnikov) in skupina
Zarja v 1. nadstropju (7 uporabnikov).

Skupine v aasu reorganizacije dela

iunij 2021
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Tabela 2: Stevito vkljudenih uporabnikov (lV + VWPP) v skupine, v dasu reorganizaciie dela,
junij 2021 .
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Tabela 2 prikazuje Stevilo vkljudenih uporabnikov v storitev WZPP, v dasu reorganizacije dela,
)unija 2021. V enoto I so priSli uporabniki iz BEC, kateri so se vkljudili v skupino Mavrice.
Obstojede skupine so bile preoblikovalne in organizirale so se Stiri skupine uporabnikov, kateri

so vklju6eni v institucionalno varsWo v enoti I Smihel ter BEC: skupina Samorastniki (16
uporabnikov), skupina lvlavrice (11 uporabnikov), skupina Zar]a (5 uporabnikov) in skupina
Metulji

(1

0 uporabnikov).

Skupine v 6asu reorganizacije dela
julij in avgust 2021
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Tabela 3: Stevilo vkljuienih uporabnikov(lv + WZPP) v skupine, v 6asu reorganizacije dela,
julij in avgust 2021.
Tabela 3 prikazu.ie Stevilo vkljudenih uporabnikov v storitev WZPP, v aasu reorganizaclje dela,
julija in avgusta 2021.lzenote I Smihel v enoto ll Br5ljin je od5lo 6 uporabnikov, zaradi naro6ila
poslovnih daril podjetja Krka d. d. 7 uporabnikov je v dasu kolektivnega dopusta od6lo v
doma6o oskrbo. Poslediano so bile obstojede skupine zdruzene v dve skupini.

Dislocirana skup:na in uporabniki v domadi
oskrbi
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Tabela4: Stevito vkljutenih uporabnikov (VVZPP) v enoto lt tervdoma1i oskrbi, v iasu
reorganizacije dela v letu 2021

.

Tabela 4 prikazuje Stevilo vkljudenih uporabnikov v enoto ll ter uporabnike v domadi oskrbi, v
6asu reorganizacije dela v lelu 2021. Povratek zunanjih uporabnikov, v storitev WZPP v
mati6ne enote, .ie bil omogo6en kratek das, s 01.09.2021 . Zadnji teden v septembru 2021, od
27 .09.2021 dalje, je bila izvedena reorganizacija dela ter vrnilev uporabnikov v )mehurake(,
zaradi narasdanja stevila okuzb s Covid-1 9:
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Uporabniki, kateri so vkljueeni v storitev lV so obiskovali storitev WZPP v enoti I Smihel.
Uporabniki, kateri prihajajo dnevno v zavod, so se v storitev WZPP vklludevali v enoti ll
BrSUin.

Deset uporabnikov se.je vkljudilo v storitev WZPP v enoto ll Brsliin, medtem ko jih je devet
ostalo v doma6i oskrbi. Reorganizaci.ia dela in delitev uporabnikov v )mehurdke( se.ie
nadaljevala tudi v mesecu oktobru, novembru in decembru 2021.

Statiska zasedenosti mest v storitvi VVZPP
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Tabela 5: statlstlka zasedenosti mest v storitvi WZPP, v enoti l, v letu 2021.
Tabela 5 prikazu.je Stevilo zasedenosti mest v storttvi YYZPP, v enoti l, v letu 2021. V mesecu
septembru 2021 so bile izvedene vkljuditve novih uporabnikov, v storitev vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji.
. V skupino lvletulji se le vkljudila nova uporabnica, v skraj6anem obsegu - 1x tedensko ob
detrtkih.
. V skupino Zaia se zaradi epidemi6ne situacije, 5e ni vklju6ll novi uporabnik. Le ta se bo
vkljudeval v skraj5anem obsegu - 1x tedensko ob ponedelikih.
. V skupino Mavrice se je vklju6il novi uporabnik, v polnem obsegu, od pon - pet.
. V skupini Metulji je bila v mesecu decembru 2021 rcaliziana prekinitev izvajanja storitve

.

WZPP.
V mesecu decembru 2021 je uporabnik, vklju6en v skupino Samorastniki, preminil.

Konec meseca novembra 2021 se jev zavodu pojavila pri uporabniku okuZba s Covid-19, nato
pa 5e pri drugih uporabnikih in zaposlenih:
storitev WZPP, so bili hospitalizirani zaradi splo5nega
uporabniki, vklju6eni
poslab5anja zdravstvenega stanja, po pridobljeni oku2bi s Covid-'l 9.
Eden uporabnik, kateri je bil vklju6en v skupino Samorastniki, je v svojem 6'l-letu preminil.
Na delovnem mestu, je kljub ustrezni uporabi osebne varovalne opreme, prislo do okuzbe
s Covid-19, pri treh zaposlenih.

. 3
.
.

v

Tekom leta 2021 so zaposleni ogromno dasa namenili pogovorom o razpolo2enju, podutju,
Zeljah in nacrtih za prihodnost. Prav tako tudi pogovorom o epidemioloski situaciji, sprejemanju
ukrepov v druZbi in naSem zavodu. Posebna pozornosl se je namenila 6ustvovanju,
razpolo2enjskim nihanjem in spremembam v vedenju.

Zaadi rcoryanizacije dela ter sprejetih varovalnih ukrepov proti Covid-19, so se spremenile

tudi metode in tehnike dela, v odnosu do uporabnikov, kateri so ostali v domadi oskrbi. V letu
2021 so se posluZevali sledeaih pristopov in storitev na daljavo:
. Terensko delo; strokovna delavka je obiskala uporabnike in njihove svojce v domadem
okoliu. Skupaj so opravili evalvacijo individualnega na6rta, se sprehodili ter pogovorili.
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Opazeno je bilo, da je ogromno star5ev/svojcev/zakonitih zastopnikov potrebovalo
razbremenilne pogovore in opolnomodenje, zarcdi psihidnega bremena epidemidnih
razmer ter negotovosti stanja v prihodnosti. Tako uporabniki, kot tudi star5ii svojci/zakoniti
zastopniki so bili obiskov zelo veseli in zadovoljni ob vzpostavitvi storitve na daljavo.
Telefonski pogovorl; tedenski telefonski pogovori s svojci/skrbniki/zakonitimi zastopniki ter
uporabniki. lzraZene so bile dustvene stiske med svojci/skrbniki/zakonitimi zastopniki, strah

pred neznanim, apati6nost, porast dustvenih izbruhov in agresivnega vedenia

med

nekaterimi uporabniki.

Doplsl; Uporabniki so na tedenski bazi prejeli dopis; novice o dogajanju v zavodu,
pobarvanka, recept ter vaje za telovadbo.
Spletna 6ajanka; v mesecu januarju2021 je bila prvi6 izvedena skupinska vodena aktivnost
preko video konference na daljavo, za uporabnike v domadi oskrbi ter njihove
starse/svojce/zakonite skrbnike. Le ta se je izvajala prvih 6 mesecev leta 2021.
Uporabniki vkljudeni v storitev WZPP in lV, kateri so nastanjeni v enoti I Smihel, so se tekom
leta 202l vkljudevali v slede6e aktivnosti:
vodene skupinske in individualne aktivnosti za razvedrilo, na podro6.lu dustvene inteligence
- izrazanje potreb, aktivnosti za sprosaanje, vodeno izvajanje kognitivnih vaj,
telovadba pod mentorstvom,
sprehod v spremstvu zaposlenih,
terapevtsko jahanje - KSCdV,
sre6anja z vodnico s terapevtskim psom iz drustva Tadk pomagaik,
kegljanje v klubu Portoval,
pohodi s PD Krka,
heningi nogometa,
bralne urice,
plesna delavnica; priprava nastopa ob 40. obletnici VDC Novo mesto,
kulinaridne/ustvarjalne delavnice pod mentorstvom zaposlenih,
piknik,
ogledi filmov,
urejanje okolice zavoda,
praznovanje rojstnih dni,
sestanki skupine za samozagovorni5tvo,
proJekt: Nacionalni mesec skupnega branja; organizacija dogodka "Orientaslka preproga",
sodelovanje s OS ar5liin, OS Drska in OS Frana Metelka Skoc.ian,
individualna svetovania, razbremenilni pogovori zaposlenih z uporabniki,
skupinske programske aktivnosti preko videokonference na daljavo,
delavnice pod posebnimi pogoji na daljavo (tedenski dopisi),
storitve na daljavo - telefonski pogovori,
individualni na6rti,

.

o
.
.
.
.
o
.
o
.
o
o
.
.
.
.
.
o
o
.
.
.
o
.
.
o

evalvacijaindividualnihna6rtov,
kooperativno delo; Novodom d.o.o., Sendila ltrledle d.o.o., Total d.o.o., Ambi-metalplast,
lastni program dela; obeski, voS6ilnice, Zakelj6ki sivke, adventni in Novoletni aran2maji,
hisna dela (pomivanje stopnic, brisanie miz, urejanje okolice, disdenje avtomobilov, delo
na recepciji, zlaganje in sortiranje perila).

Strokovna delavka in sodelavci so se tekom leta 2021 udeleZili slededih strokovnih
izobralevanj'.
. Projekt EPSWRA (Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities);
sodelovanje pri pripravi prirodnika.
. Spletno izobtalevanle Udinkovite strategi.ie za reSevanje konfliktov na delovnem mestu s

.

pomodjo mediacije.
Strokovno sredanje Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in
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Fakultete za socialno delo; predstavitev VDC Novo mesto ter primer dobre prakse v 6asu
epidemije Covid-1 9 in posledi6ne reorganizacije dela.
Povezovanje z regionalnimi osnovnimi Solam (OS Briljin ter OS Frana Metelka Skocjan) v
okviru proiekta Drugadnost nas bogati ter delavnice Bralne pismenosti; predstavitve

zavoda VDC Novo mesto, storitev in populacije uporabnikov, diskusija o drugadnosti in
stigmi ter primanjkl.iajih v dusevnem rn telesnem razvoju, branje zgodbe na5im
uporabnikom ter diskusija/tematska delavnica.
lzobrazevanja na temo Obvladovanje psihidnih obremenitev, katerega je vodila ga. Suzana
Vehovac Erman; 5 sredanj.
Webinar na 7. konferenci o kreativnosti z osrednjo tematiko Sredni v sluzbi - predavanje
PsiholoSka varnost (predavatelj mag. Andrej Juridko).
Mednarodno sredanje Mreienje na podroiju socialnega dela, v okviru projekta
>Empowering Practitioners in Social Work From Rural Communities(.
Osnove dela s terapevtskim psom; 2-dnevno strokovno izobazevarye za strokovne
delavce, terapevtske in pripravni5ke pare, katerega le organiziralo slovensko dru5tvo za
terapijo s pomodjo psov Ta6ke pomaga6ke.
Delavnica temeljnih postopkov oZivljanja (TPO) s pomodjo uporabe defibrilatorja (AED);
izvq1alka Janja Jak5e,6lanica ekipe PP OZR Novo mesto.
Strokovna ekskurzila; obisk VDC Nova Gorica.
27. Dnevi Socialne zbornice Slovenije, z naslovom "Spoj strokovnosti in humanosti v
socialni drZavi<. Osrednja tematika je bila analiza preteklih dogodkov na podro6ju
socialnega varstva oz. okrevanje po epidemiji, spremembe zakonodaje oz. krovnega
zakona na podrodju socialnega varstva, Zakona o socialnem varstvu.
strokovno sredanje )Kaj lahko slorimo za boljSo psihi6no odpornost v trenutnem svetu?(,
ob svetovnem dnevu du5evnega zdravja.
Usposabljanje s podrodja komunicirania v kriznih razmerah; namenjeno zaposlenim v
socialnovarstvenih zavodih za udinkovitejse naslavljanje izzivov na temo komuniciranja v
kriznih razmerah.
Spletno izobraZevanje na lemo Vkljudenost in dejavno drZavljanstvo (Sesti forum o
prihodnosti izobraievanja odraslih), v spletnem okolju Zoom.

Strokovna delavka

je s

sodelavci sodelovala

pri

pripravi

in

izvedbi

slededih

izobra2evanj/strokovnih skupin/strokovnega gradiva:

.

.
.
o

Skupina za samopomod za starse/svojce/zakonite zastopnike; tekom leta 2021 je bilo
izvedenih 5 sredanj.
lzobta1evanje za zaposlene v VDC Novo mesto, na temo Nasilje na delovnem mestu.
Prirodnik )Empowering practioners in social work from rural communities<; sodelovanje pri
pripravi prirodnika, v okviru projekta EPSWRA.
Analiza simptomov izgorelosti med zaposlenimi v VDC Novo mesto.

Se nekaj izstopa.jodih dogodkov v lelu 2021:

o
.
.
.

Februarja 2021 je potekalo cepljenje proti Covid -19 za uporabnike v domadi oskrbi.
Cepljeni so bili s cepivom Astrazeneca let Pfizer. S slednjim so bili cepljeni uporabniki z
mongoloidnostjo, zaradi stranskih udinkov drugega proizvajalca (Astrazeneca).
25.2.2021 je nas zavod obiskal predsednik drzave, Borut Pahor. Sprejel ga je direktor
zavoda, socialna delavka, vodja zdravstvene slu2be ter strokovna delavka. Uporabniki so
obisk spreml.iali z balkonov in teras ter predsednika pozdravili na daled.
Prejem donacije; sadike grmovnic, roZ, gnojil in zemlje, skupaj v viSini 100,00 €, katere je
doniralo podjetje Vrtnarski center GG iz Novega mesta, skupaj s SILK Trgovino d.o.o, s
sede2em v Trzinu. Donirano blagoje bilo namenjeno za ureditev okolice zavoda Varstveno
delovnega centra Novo mesto.
Celodnevni izlet za uporabnike, vklju6ene v storitev WZPP v enoti l, v mesecu juniju2O2l:
pot med krosnjami ter razgledni stolp Rogla in izletniSka kmet[a Ravni6ar- Hribernik.
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V mesecu avgustu 2021 so se uporabniki in zaposleni udeleZili uradnega dogodka Odprtih
vrat Predsedniske palade. Uradnemu delu je sledil ogled prostorov Urada predsednika
Republike Slovenije.
Dobrodelna mestna modna revija sraj6nih oblek, katere izkupidek je bil namenjen VDC
Novo mesto oz. kreativni skupini.
Proslava 40. obletnice VDC Novo mesto; organiziran piknik na zavodskem igriSdu za
uporabnike in zaposlene.
Sodelovanje s podjetjem Komunala Novo mesto d.o.o. ter akciJa Prizgimo sveak manj -za
ved nasmehov. Namen le te je bilo vzpodbujanje dru2bene in okoljske odgovornosti.
Uporabniki vseh skupin so se udeleZili dogodka >V jati z drugadnimi(, potom spleta ali v
Zivo na razlidnih lokacijah. Tema sre6anja je bila Zdtavje - kako ga ohraniti in izboli5ati.
Kataloska prodaja izdelkov lastnega programa v podjetju Krka d. d.
V mesecu novembru 2021 jebil v enoti lizdelan koledar za lel o 2022, kateri je skupek
izdelkov in ustvarjania uporabnikov iz enote l. Vsak mesec koledarskega leta krasi eden
izmed izdelkov, kateri so tematsko obarvani.
Uporabniki vseh skupin so aktivno sodelovali v procesu izdelave adventnih vendkov in
okrasnih aranzmajev ter pri prodaji le teh.
V obdobju 06.12.2021 - 17.12.2021, se storitev WZPP ni izvajala, zaradi epidemidnih
razmer v zavodu. Z 20.12.2021 so se uporabniki ponovno vkljudili v storitev WZPP, z
izjemo treh uporabnikov, zaradi tezjega poteka bolezni z okuzbo s Covid-'19.

e) Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
BrSljin
Lokaciia: Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto
St. zaposlenih: 15
Delovni instruktor I ...5
Varuh I
Varuh ll
Strokovna delavka
2,6
Kuharica
1
eistitka ..............
1
St. uporabnikov:
V zadetku lela 2021je bilo v enoto vkljudenih 59 uporabnikov, od tega 32 Zensk in 27 moikih.
Tekom leta smo sprejeli 3 nove uporabnike in tako leto zakljudili z 62 vklju6enimi uporabniki,
od katerih je 35 Zensk in 27 moskih. Od tega je bilo 16 institucionalnih in 46 zunanjih
uporabnikov. Najstarej5i uporabnik je imel 67 let, najmlajSi pa 22let.
Opis:

V enoti je delovalo 5 delavnic za delo pod posebnimi pogoji
V vsako delavnico je bilo vkljudenih 12-1 3 uporabnikov.
V okviru lastnega programa smo izdelovali naslednje izdelke:

.
.
.
.

Siviljske izdetke
Naravna mila
VoS6ilnice

Okrasene svede
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Lastno darilno embala20
Novoletne obeske iz filca

-

poslovna darila za Krko

Opravljali smo tudi kooperacijska dela - za naslednje firme

.
.
o
o
.
.
.
.

Robikum d.o.o., Ljubljana
Plast - Kartoni s.p., Ljubljana
A.B.K d.o.o., Oto6ec
Kovinoplast - Laharnar d.o.o., Novo mesto
Adria Mobil, Novo mesto
Novodom d.o.o., Novo mesto
Total d.o.o., Novo mesto
lN d.o.o., Ljubljana

Ve6ie orodaie izdelkov lastneqa oroqrama:

.
.
.
c
.
.
.
.
.
.

Za tovarno Zdravil Krka iz Novega mesta in za firmo Terme Krka smo izdelali skupno
9.907 kompletov poslovnih daril - obeskov za smredico iz filca.
Za fi(mo Adria lvlobil iz Novega mesta smo sesili 120 kozmetidnih torbic.
lzdelali in prodali smo 140 krstnih,20 poro6nih in 25 birmanskih sve6.
Za Firmo EKW Kremen d.o.o. smo izdelali 35 mosnjidkov za kruh.
Za firmo Cementni izdelki Gorenc d.o.o., smo sesili '140 zasditnih mask iz blaga.
Za fimo Terme Krka d.o.o. smo seSili 1 1 0 predpasnikov iz Jeansa.
Decembra smo firmam in individualnim strankam prodali tudi 500 novoletnih voS6ilnic.
Za obdino straza smo izdelali '1 19 kosov kompleta brisa6e in naravnega mila.
Za sindikat Krka smo izdelali 30 kosov kompleta brisa6e in naravnega mila in 30
kuhiniskih krp z napisom.
S strani raznih firm smo dobili narodila za 100 rojstnodnevnih in 700 novoletnih
voS6ilnic.

Proda a nasr
NaSe izdelke smo prodajali v trgovinici na sedeZu zavoda in
trgovine. Prodaja pa je potekala tudi na naslednjih mestih:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

v na5i enoti, ter preko spletne

Mladinska knjiga
Center biotehnike in turizma
Mestna hiSa BreZice
Knjigarna Kapitelj
Zupnila Vavta vas
VDC Zagorje
Slom5kova knjigarna Celje
Zupnija Novo mesto-sv. Lenart
Krka, Tovarna zdravil d.d. - decembrska prodaja preko telefonskega narodanja

Dodatni

rooramt

V letu 21 so bili dodatni programi, ki se izvajajo zunal zavoda, zaradi epidemije Corona virusa
zelo zmanjSani. Ohranili smo predvsem programe, ki smo jih izvajali sami, brez prisotnosti
zunanjih izvajalcev.
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AKTIVNOST
Namizni tenis
Noqomet
Kegljanje
PohodniSka skupina
Pekovske delavn ice
Vodena telovadba
Nastop harmonikaSkeqa dua
Zbiranje starega papirja
Jahanje v eeSdi vasi

Poleg rednih programov

eas izvajanja
Ponedeliek I 1 :00
petek ob 9:00

-

12:00

detrtekobll:30
1 x mese6no
Vsak torek od 8:00 - 10:00
Torek in petek 8:30 - 9:00
Po doqovoru
Po doqovoru
Po dogovoru

v zgornji tabeli, smo

izvedli 5e nekaj posameznih delavnic in

projektov:

V februarju smo za uporabnike pripravili pustno zabavo s peko krofov

14.2.

-

Smo izvedli Sr6kov ples ob Valentinovem

Pred 25.3. smo za vse starae pripravili vosailnice ob materinskem dnevu in jim jih
poslali po posti.
31.8. smo na5e izdelke proda1ali v enoti Smihel, zaposlenim delavcem VDC, v sklopu
njihove strokovne ekskurzije.
V septembru smo za uporabnike izvedli 3 razlidna letovanja:
6.9.- 10.9. na turisti6ni kmetiji PiPoviin na Selu pri Bledu
13.9. - 17.9. na turistidni kmeti.ii Marjanca v Roga5ki Slatini
20.9. - 24.9. enako, na turisti6ni kmetiji Marjanca v RogaSki Slatini

o
o
o

S pod.ietjem Komunala iz Novega mesta smo izvedli prvo-novembrske akcijo )PriZgimo
svedko manj za ved, nasmehov<, s katero smo prispevali k zmanj5anju kolidine

-

odpadne plastike na pokopalis6ih, hkrati pa smo zbirali tudi sredstva za nujno potrebni
fizioterapevtski pripomo6ek. V oktobru smo v sklopu omenjene akcije tako brusili, oljili
in prodajali lesene svedke. V tednu pred 1. novembrom smo le-te prodajali tudi pred
pokopaliSaem Lodna.

V mesecu decembru smo poskrbeli za praznidno okrasitev prostorov in peko peciva,
organizirali pa smo tudi hi5ni kino.

o
o

6.12. nas je obiskal in obdaril lvliklavZ
17.12. smo pripravili decembrsko praznovanje za uporabnike, kjer nas je
obiskal in obdaril tudi BoZi6ek.

V sodelovanju s Planinskim druStvom Krka smo izvedli 4 pohode, ki se jih.je vsaki6
udelezilo 1 0-1 2 uporabnikov:

o
o
o
o

Spomladi lnkluzivni pohod na Tr5ko goro
15.9.Pohod na Gade
Oktobra pohod okrog Novega mesta
25.8. planinski izlet v Tamar
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Omeiitve zatadi or i-koronskih ukreoov
Od zadetka leta pa do sredine avgusta, smo zagotavlyali koronske mehurdke, s katerim smo
lodevali institucionalne uporabnike od zunanjih. Tako smo dnevno varstvo za naSe domske

uporabnike zagotavljali deloma na Cesarjevi ulici, deloma v enoti Smihel. Ved zunanjih
uporabnikov je v tem dasu ostalo doma, saj so se starsi bali nevarnosti okuZbe, zato je enota
ve6 mesecev delovala v zmanjsani zasedbi, delavci pa so bili doma, na dakanju. Strokovne
delavke smo bile v tem aasu v redni telefonski zvezi z druZinami naSih uporabnikov, ki so ostali
doma. lzvedli smo tudi nekaj obiskov na domovih uporabnikov. Po zadetku izvqanja cepljenja

proti kovidu, so se zunanji uporabniki zadeli ponovno vradati v enoto. Sredi avgusta, po
kondanem letnem kolektivnem dopustu, pa smo kondno ukinili tudi kovidne mehurdke.lalpa
je tak5no stanje tralalo le slab mesec in pol, saj smo zaradi poslab5anja epidemioloSkega
stanja v drzavi 2e 27.9. ponovno uvedli sistem dela v covidnih mehur6kih, s katerim smo
nadaljevali do konca leta.
Strokovna obravnava uporabnikov:

Za vsakega vkljudenega uporabnika smo pripravili lndividualni nadrt 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 razsirjeni tim, ki se pogovori o
aktualni situaciji in predvidi nadaljnjo obravnavo. Pri izvajanju storitve smo v stalnih stikih s
starsi oz. zakonitimi zastopniki uporabnikov. V minulem letu smo pri eni od uporabnic opazali
5e posebno tezko druzinsko problematiko, zato smo bili v rednih stikih tudi s Centrom za
socialno delo Novo mesto.

f)

Vodenje, varstvo

in

zaposlitev

pod posebnimi pogoii

Trebnje
Lokaciia: Glavarjeva ul. 5 in Stari trg 63, Trebn.ie.
St. zaposlenih: 5 oseb
Od tega je ena stTokovna delavka, ki je tudi vodja enote in skupinski habilitator, trije delovnt
instruktorji in ena varuhinja.
St. uporabnikov

V program WZ v enoti je bilo do junija vklju6enih 32 uporabnikov, maja se je

vklju6ila
uporabnica, ki se je za6asno preselila v obdino Mokronog Trebelno, tako da je bilo vkljudenih
33 uporabnikov. Od tega prihaja v WZ dnevno 28 uporabnikov, 5 uporabnikov se vkljuduje 1x
tedensko v tako imenovan klubski program. Od tega je 17 mo5kih in 16 Zensk. Najstarej5a
uporabnica ima 71 let in najmla.jSa 28 let.
21 uporabnikov dnevno prihaja od doma z organiziranim prevozom oz. pe5 ali jih pripeljejo
svojci oz. zakoniti zastopniki, za enega poskrbimo za prevoz zaposleni. 12 jih biva v bivalni
enoti. Od tega je 6 moikih in 6 Zensk. Najstarejia .ie Zenska stara 59 let, na.imlajsa tudi 2enska
stara 31 let.
Oois:
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 omogodili
ohranjanje pridobljenih in Siritev novih znanj in delovnih spretnosti, da so pridobivali nove
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socialne in delovne navade, uresnidevali lastne ideje in ustvalalnosti. Potrebno jih je
vzpodbujati s takimi aktivnostmi, ki sojim v zadovoljstvo. Nekateri so nagnjeni k nedejavnosti,
zato smo poskusali izbrati take, ki bi jim vzbudile pozornost.
V enoti Trebnje imamo tudi tako imenovan klub Trebelno, ki poteka 1x tedensko. Vklju6enih je
5 uporabnikov. V WZ sta prihajala dva uporabnika, ostali so zaradi epidemi6nih razmer v
dr2avi ostali doma..

Skozi celo leto imamo kooperativno delo (TE[/ CateZ), delamo na lastnem programu,
predvsem na izdelavi novoletne vo5ailnice, patchwork blazine in pletenje nogavic.
Kosimo okrog bivalne enote, obreZemo Zivo mejo

Z drustvom Sozitje smo dogovorjeni za 6iSdenje prostorov pred sejo izvrsnega odbora
Zbiramo star papir. Naredimo prilo2nostne izdelke po narodilu.

ZasluZek od prodaje izdelkov in storitev se v skladu s Pravilnikom o kriterUih in nadinu
nagrajevanja uporabnikov porabi za pla6ilo nagrad in skupne potrebe uporabnikov.

Vsak mesec smo imeli sestanke

z

o

uporabniki, kjer smo se sproti dogovarjali

teko6i

problematiki, o delu, o konfl iktih.

Vedkrat smo organizirali kuharske delavnice, kjer si za malico ka.i skuhamo oz. spe6emo
(kompot, jaboldni zavitek, pala6inke, peka mi5k..).
Pevski zborje imel redno pevske vaje in se aktivno pripravljal na prireditev ob 30 in
enote Trebnje in BET.

l0letnici

WZ

Praznovali smo rojstne dneve vseh uporabnikov in zaposlenih. Hodili smo na pohode

Poskrbeli smo za zajtrk, za nabavo malice. Skrbeli smo za ustrezen na6in prehranjevanja
(diete, pasirano, celiakija). Skrbeli smo za varnost, red in ustrezno dustveno klimo in dobro
podutje uporabnikov v delavn ici.

Uporabnike smo wpodbujali k napredovanju in samosto.inosti, jih usmerjali v aktivno
zadovol.levanje lastnih potreb, skrbeli za zdravje, higieno. Nekateri zaradi starosti potrebujejo
ve6 pomodi pri osebni negi.
Opazamo, da imajo uporabniki z leti ved zdravstvenih tezav, sposobnosti jim upadajo, zato je
potrebno veliko prilagajanja. Skozi razli6ne dejavnosti smo spodbu.jali k ohranjanju in razvijanju
motoridnih in kognitivnih sposobnosti.

Redno smo pregledovali lokalni 6asopis, reklame in se pogovarjali o aktualnem dogajanju v
obdini Trebnje in 5ir5e.
Barvali, risali, pisali, radunali, igrali razlidne namizne igre in sestavl1ali kocke, ter sestavl.janke.
Skrbeli smo za samega sebe: umivanje rok pred jedjo, po jedi, ko pridemo iz trgovine. Skrbeli
smo za ure.jenost obla6il in za garderobne omarice.

Vodja enote in vsi zaposleni so bili skozi celo leto svojcem na vol.jo za individualna sredanja.

V mesecu januarju in februarju smo izvedli evalvacije individualnih na6rtov
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V obeh skupinah smo zaposleni namenili veliko dasa pogovorom o razpolo2enju,

po6utju.
Pozorni smo bili na razlidne spremembe austvovanj in razpolozenjskih nihanj, zato smo opravili
veliko razbremenilnih pogovorov z uporabniki.
Vsak teden smo opravili telefonske pogovore z vsemi svojci oz. zakonitimi zastopniki
uporabnikov in s tistimi uporabniki, ki imajo mobilne telefone in so zaradi preventivnih ukrepov
bili doma. Povpra5ali smo jih po podutju, po zdravju, skratka, kako jim je, ko so doma in ali
morda potrebujejo naSo pomod na daljavo oz. vkljuditev v dnevno varstvo. Skoraj vsi so
povedali, da se imajo doma dobro, da so zdravi. Nekateri so pogresali delavnice, ve6inoma pa
so bili sprijaznjeni z nastalo situacijo. OpaZali smo, da so narasdale dustvene stiske tako med
svojci kot pri uporabnikih, pri nekaterih so se pojavllali vedenjski odkloni.
Preqled aktivnosti po mesecih za leto 2021

Januar

Zaadi uktepov za zajezitev oku2b s korona virusom je v mesecu januarju vedina uporabnikov
ostala doma. Januarja smo zagotavljali storitev varstva, vodenja in zaposlitve za 6
uporabnikov, katerih svojci so izrazili potrebo po varstvu.
V kletnih prostorih bivalne enote je bilo vzpostavl.jeno varstvo za uporabnike, ki Zivijo v BET.
Opravljali smo razli6na hiSna dela (kuhanje kave, daja, pomivanje posode, priprava miz za
malico, kosilo - razkuZevanje, zradenje...). Poslu5ali glasbo, spremljali dnevne novice, risali,
barvali, Sivali, pripravili malico, zlagali puzzle, brskali po ra6unalniku.
Poleg rednega programa v Wz smo odsli po star papir in ga odpeljali na Dinos. Sli smo na
kra.i5e sprehode po Trebnjem.
Pospravili smo novoletno dekoracijo in naredili zrmsko.
Vsak teden smo opravili telefonske pogovore z vsemi svojci oz. zakonitimi zastopniki
uporabnikov in s tistimi uporabniki, ki imajo mobilne telefone in so zaradi preventivnih ukrepov
doma. Povpra5ali smo.lih po podutju, po zdravju, skratka, kakojim je, ko so doma in ali morda
potrebujejo naso pomo6 na daljavo oz. vkljuditev v dnevno varstvo. Skoraj vsi so povedali, da
se imajo doma dobro, da so zdravi. Nekateri pogresajo delavnice, ve6lnoma pa so sprijaznjeni
z nastalo situacUo. OpaZamo, da naraS6ajo dustvene stiske tako med svoici kot pri uporabnikih,
pri nekaterih se pojavljajo vedenjski odkloni.
- sestavl.jali in pakirali smo elektri6nih sponk.

Februar
V mesecu februarju je bila ve6ina uporabnikov 5e doma. Februar.ja smo zagotavljali storitev
varstva, vodenja in zaposlitve za 6 uporabnikov, katerih svojci so izrazili potrebo po varstvu.
Zatadi teZav doma in vedenjskih odklonov se je vkljudila v dnevno varstvo ena uporabnica.
10. februarja se je v WZ vklju6ila 5e ena uporabnica, ki sicer biva v BET. Prihajala je dnevno
z organiziranim prevozom.
V kletnih prostorih bivalne enote je bilo vzpostavlleno varstvo za uporabnike, ki Zivijo v BET.
Po dolgem 6asu se je vrnil v na5o oskrbo 5e en uporabnik (22.2.2021).
Malica in kosilo sta potekala v prostorih WZ.
Pred slovenskim kulturnim praznikom smo pripravili Pre5ernov dan. Ta dan smo posvetili
kulturi.
Za Valentinovo smo naredili priloZnostno darilo, ki so ga uporabniki odnesli domov.

Marec
Marca .ie bilo v WZ vkljuaenih 7 uporabnikov. Konec meseca so se v WZ vklju6ili 5e trije, tako
da jih je bilo 10.
Uporabnice so vezle velikonodne vo56ilnice. Pripravili smo podlago za bolidno novoletne
vo56ilnice (vezene).
Ena uporabnica se je udeleZila kolegija uporabnikov preko spletne aplikacije zooma.
Praznovali smo 8. marec, se pogovarjali o ljudski praznikih (Gregorjevo) in obeleZili materinski
dan. Naredili smo prilo2nostne izdelke in vo6dila, ki so jih uporabniki odnesli domov.
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April
Aprila smo zagotavljali storitev WZ za 10 uporabnikov, ki so prihajali od doma. V kletnih
prostorih na Glavarjevi je bilo vkl.ludenih 12 uporabnrkov
Uporabnice so pridele z vezenjem boZi6no novoletne voS6ilnice.
UdeleZili smo se sredanja enot in telovadbe preko spletne aplikacije zooma.
Sestala se je skupina za samozagovorniStvo.
Pogovarjali smo se o praznikih (Velika nod, Dan upora proti okupatorju, Praznik dela). Naredili
smo priloznostne izdelke in vosdila, ki so jih uporabniki odnesli domov (Velika noa).
Maj
Maja smo zagotavljali storitev WZ za 24 uporubnikov. V VVZ enoto Trebn.ie se je vkljudila
uporabnica, ki se je zadasno preselila na Trebelno.
Sli smo na krajse sprehode po Trebnjem, na bli2nje igri5de in na dalj5e sprehodi po okolici
Trebnjega. Km smo donirali za projekt Evropian mile.
Uporabnice so vezle boZidno novoletne vo36ilnice.
Udele2ili smo se telovadbe preko spletne aplikacije zoom.
Na povabilo DSO- ja smo se udele2ili dveh prireditev. Dopoldan so nam popestrilt Rdedi noski.
Zaplesali in zapeli smo ob zvokih harmonike.
Ko nas poklidejo, gremo po star papir.
Junij
Junija smo zagotavljali storitev WZ za 27 uporabnikov.
Dru6tvo Mali princ je narodilo Sivanje taborni5kih rut.
Opravl.jali smo razli6na hi5na dela (kuhanje kave, daja, pomivanje posode, uporaba
pomivalnega stroja).
lmeli smo organizirano pedikuro.
2x smo imeli delovno akcijo okrog bivalne enote (kosnja, pometanje).
Poslu5ali glasbo, spremljali dnevne novice, risali, barvali, Sivali, pripravili malico, zlagali puzzle,
brskali po radunalniku.
Sli smo na kraj5e sprehode po Trebnjem, na bliZnje igris6e in na dalj5e sprehodi po okolici
Trebnlega.
Uporabnice so vezle boZi6no novoletne vo5dilnice..
Potekalo je sredanje skupine za samozagovorni5tvo, ki se ga je udeleZilo 14 uporabnikov.
Tema sredanja je bila odlodanje o svojem zivljenju (kje bom Zivel, kaj bom delal in kdo mi bo
pri tem pomagal).
Julij
Storitev Wz smo zagotavljali za 27 uporabnikov na dveh lokacijah. Med skupinami smo
prehajali.
Potekalo.je sredanje skupine za samozagovorniStvo Tema sredanja je bila odnos do sebe in
drugih.
Pred kolektivnim dopustom smo organizirali piknik na terasi bivalne enote Trebnje.
Od 26.7. do 13. 8. 2020 smo imeli kolektivni dopust za uporabnike, ki so dnevno priha.jali v
VVZ. V dasu kolektivnega dopusta smo organizirali dnevno varstvo za uporabnike, ki so ostali
V BET.

Zaradi suma okuzbe na korona virus v DSO-.iu, kamor hodimo na malico, smo imeli malico v
delavnici na Starem trgu, kosilo pa na Glavarjevi. Na stari kg so nam pripeljali malico do vral,
po kosilo smo hodill s kombijem.
Avgust
Po kolektivnem dopustu se je v WZ vrnila ve6ina uporabnikov. Dobili smo novo kooperativno
delo, zlaganje satnic za embalaZo.
Aktivno smo se pripravl.jali na prireditev ob 30. letnici izvalanla storitev WZ in 10 letnici
lnstitucionalnega varstva v BE.
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Dva uporabnika sta se udele2ila obiska predsedniSke palade ob dnevu odprtih vrat ob

drZavnem prazniku.
V sodelovanju PD Krka smo se udelezili planinskega izleta v Tamar.
Dva uporabnika sta se udelezila letovanja v organizaciji Zveze Sozitja.

September
Septembra smo izvajali delovne in dodatne aktivnosti v mesanih skupinah (uporabniki, ki
prihajajo od doma in uporabniki, ki bivajo v BE).
Po navodilih direktorja smo se morali 27. 9. spet loaiti na tako imenovane mehurdke. Po ved
pogovorih smo se odlodrli, da bodo uporabniki, ki bivajo v BE vkljudeni v VYZPP na Starem
trgu. S tem smo se izognili >copalnemu( nadinu dela. Vsi uporabniki, ki prihajajo od doma so
bili vkljuaeni v WZ na Glavarjevi.
Se vedno smo se aktivno pripravljali na prireditev ob 30 letnici izvajanja storitev WZ 10 letnici
institucionalnega varstva v BE, ki je bila organizirana 9. 9. 2021.
Dva uporabnika sta se udelezila letovanja na Bledu, sedem pa na turisti6ni kmetiji Marjanca.
V okviru tedna mobilnosti smo 5li do policijske postaje, kier smo si ogledali njihov kombi,
poskusno so nas zaprli v )Marico(. Ogledali smo si gasilski kombi, predstavili so nam
elektridna kolesa.
Organizirano smo imeli pedikuro.
Sestala se.je skupina za samozagovorni5tvo. Tema je bila: varen pred nasiljem - moja pravica.
Oktober
Oktobra smo delovne in dodatne aktivnosti izvlali v tako imenovanih mehurdkih.
Predstavnik uporabnikov se .ie udele2il kolegija uporabnikov, ki je potekal preko aplikacije
zoom.
Oktobra smo imeli snemanje toake, ki smo jo pripravili ob 30 in 10 obletnici WZ in BET.
Sodelovali so vsi uporabniki.
Obiskala nas je psi6ka Sava, s katero smo preZiveli del dopoldneva.
UdeleZili smo se dogodka )V.iati z druga6nimi(, ki je potekal preko spleta in na RIC-u v NM.
Tema sredanja je bila o zdravju in kako ga ohranili ter izbollSati. Vsi, ki so sodelovali so iztazili
Zeljo, da se drugo leto spet udelezUo.
Skupina uporabnikov se je udeleZila pohoda v organizaciji planinskega druStva Krka. Sli so na
Gorjance (Trdinov vrh).
Opravili smo spremstvo uporabnice na drugi odmerek cepljenja proti Covidu.
November
Organizirali smo kuharske delavnice: peka miSk in brezglutenskih paladink.
Uporabnice so vezle novoletne voS6ilnice za znane narodnike (Dana, obdina Trebnje,
Komunala Trebnje).
December
Organizirali smo dve kuharski delavnici: kuhanje kompota, peka medenjakov.

Opravljali smo razlidna hisna dela (kuhanje kave, 6aja, pomivanje posode, uporaba
pomivalnega stroja).
PosluSali glasbo, spremljali dnevne novice, risali, barvali, Sivali, pripravili malico, zlagali puzzle,
brskali po radunalniku.
Sli smo na krajse sprehode po Trebnjem.
Ko nas poklidejo, gremo po star papir.
Uporabniku Matiju je umrl ode, sli smo ga pokropit.
Z uporabniki smo re5evali ankete o zadovoljstvu v VDC-.iu.
Organizirali smo zakljudek leta.
Od 24. do 31. 12. smo imeli v WZ kolektivni dopust. Nihde od uporabnikov, ki prihajajo od
doma v tem 6asu ni potreboval varstva. Varstvo smo organizirali za uporabnike, ki so ostali v
BET, trije so bili doma. Obiskal jih je Dedek Mraz.
Dne 8. 12. smo imeli zdravstveno inspekcijo.
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POROEILO O DELU SOCIALNE SLUZBE

Lokaciia: Smihel 3,8000 Novo mesto
St. zaposlenih:

'1

(univerzitetna diplomirana socialna delavka)

St. uporabn ikov
Na dan 31.'12.2021 je bilo v VDC Novo mesto vklju6enih 167 uporabnikov

razred
let
let
let
let
let
let
let
Skupaj
Starostni

Stevilo - moSki

4
31
38
8
5
2
0
88

od 21 do 25
od 26 do 39
od 40 do 54
od 55 do 64
od 65do74
od 75do79
nad 80

Stevilo - ienske

1
19
39
12
6
1
1
79

Vsi
5
53
79
21

12

2
1

167

Tabela 1: Stevilo uporabnikov po spolu in starosti nadan 31.12.2021
Najmlajsi moski uporabnik je dopolnil 22 let, najmlajsa Zenska uporabnica je dopolnila 22 let.
Oba sta vkljudena v storitev WZPP.
Najstarejsi moaki uporabnik je dopolnil 78 let, najstarejsa Zenska uporabnica je dopolnila 84
let. Oba sta vklju6ena v obe storitvi, lV in WZPP.
Povpredna starost uporabnikov.ie 46 let (mo6ki 45 let, 2enske 48 let).
Na dan 31.12.2021 .je 140 uporabnikov koristilo storitev WZPP, od tega jih je bilo 56 vkljudenih
tudi v storitev lV.
27 uporabnikov je bilo vkljudenih v storitev 24 - urno lV.
Uporabniki so glede na stopnlo motenosti razvrsdeni v naslednje kategorile:
Odrasle osebe z zmerno motnjo v du5evnem razvoju,
odrasle osebe s teZjo motn.io v du5evnem razvoju,
odrasle osebe s tezko motnjo v dusevnem razvoju in
odrasle osebe z ved motnjami.

-

Razvrstitev uporabnikov glede na stopnjo motenosti 1e razvidna iz spodnjih tabel.

Uporabniki po stopnji motenosti

I
20

7)

I II
16

6

E

4t

2l

7A

0

-_ os€be s telko odrasle oseb€ z vet
z odrasle osebe s telio odrasl€
,nemomotnjov motnF v du+\,rEm olotnF vdusemem motnhmi
duievnem razvojn
raz\oiu
razEju
odrasle osebe

a enota I

-

lnihel t

enote

ll -

Brgrn I

enote Trebnje
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Tabela 2: dtevilo uporabnikov, vkljuienih v storitev VVZPP, glede na enoto in stopnio
motenosti

Uporabniki po stopnji motenosti
12

3

odrasle ogebe

a

I

odrasle osebe

motnjo

l

stelio

odrasle oseb€ s
v

vdulevnem motnh

raavoju

lV

terko

odrasl€ osebe

dusevn€m

z

vet

motnjami

rarvoju

-24lt

Tabela 3: Stevilo uporabnikov, vkljuienih v 24 urno lV, glede na stopnjo motenosti
Opis:

Socialnovarstvene storitve so namenjene vsem uporabnikom, zato se delo socialne delavke
prepleta z vsemi sluZbami v zavodu glede na potrebe, normative in standarde. Pri delu socialna
delavka uporabnikom svetuje, jih vodi, zastopa, skrbi za njihovo socialno oskrbo terjih ob tem
obravnava tako individualno kot skupinsko.
Socialna delavka se z uporabnikom in njegovimi svojci/zakonitimi zastopniki sreda Ze pred
vkljuditviio v zavod (delo s prosilci pred sprejemom). V nadaljevanju je njeno delo vezano na
pripravo uporabnika pri vkl.juditvi v storitev, pri 6emer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku
upo5tevajo maksimalne 2ivljenjske mo2nosti. SIedi spremljanje uporabnika pri nadaljnji
vkljuditvi v delo in 2ivljenje.
Socialna delavka uporabnika na primeren na6in usmerla in vodi v procesu opolnomodenja,
doseganju dim vedle samostojnosti, mu sledi in ga podpira pri njegovih cil.iih. Pri svojem delu
upoSteva temeljna nadela udinkovitega socialnega dela z uporabniki:
- udeleZenost in aktivna vkljudenost uporabnika,
- individualiziranpristop,
- vsestranski partnerski odnos, kjer so uporabniki aktivni sooblikovalci 2ivljenja v zavodu,
- krepitev modi oz. proces opolnomo6enja uporabnika,
- dostopnost, enakopravna obravnava in zaupnosl.
Delo socialne delavke je obsegalo:
Delo s prosilci in njihovimi svojci pred spre.lemom:
spoznavni pogovor,
delo s prejetimi vlogami,
zblJanje prosildeve dokumentacije,
pomod posamezniku in dru2ini,
moznost uveljavljanja razli6nih oblik pomodi pred sprejemom.
Delo socialne delavke ob sprejemu novega uporabnika:
vodenje sprejemnega postopka,
priprava potrebne dokumentacije za sprejem bodo6ega uporabnika,
delo z novo sprejetim uporabnikom in njegovimi svojci,
seznanitev s strokovnimi delavci in ostalim osebjem,

-

namestitev uporabnika

v

sobo oz. vklju6itev

v

skupino, predstavitev ostalim

uporabnikom ter seznanitev z Zivljenjem v zavodu,
seznanitev novega uporabnika s hi5nim redom,
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sklenitev dogovora o zagotavlJanju storitve,

urejanje osebnih zadev za uporabnika (osebne izkaznice, denarne zadeve, prijava
zadasnega ali stalnega bivalis6a, urejanje skrbnistva).
Strokovna obravnava uporabnika:

-

spremljanje uporabnika (individualni pogovori, stvarna in osebna pomo6, negovanje
odnosov, ustvarjanje prijetnega Zivljenjskega okolja),
vodenje predpisane dokumentacije o uporabnikih (sprotno bele2enje, uradni zaznamki,
zapisi pogovorov, timskih obravnav, porodil, urejanje osebnih map itd),
- ure.janje organizacijskih in administrativnih zadev za in skupaj z uporabniki (nudenje
pomo6i pri uveljavljanju pravic, urejanju osebnih dokumentov, razpolaganje z
denarjem),
strokovno sodelovanje v timu, v okviru resevan.ia socialnovarstvene in zdravstvene
problematike,
- povezovanje z drugimi strokovnimi sluzbami v zavodu in izven,
- delo s svojci (informiranje, opravljanje svetovanj in razgovorov, obiski na domu,
spodbujanje k sodelovanju in vzdr:evanju stikov),
- preventivno delo (spodbujanje, koordiniranie in vodenje socialnih programov samozagovorniStvo, opolnomo6enje).
Sodelovanje z okoljem:
- sodelovanje s pristojnimi sluZbami, ustanovami in institucijami (centri za socialno delo,
obdinami, VDCji in drugimi socialnovarstvenimi organizacilami po Sloveniji),
- sodelovanie s Fakulteto za socialno delo (u6na baza za podrodje socialnega dela in
izva.janje praktidnega dela za Studente),
- sodelovanie z Drustvi Sozitle Novo mesto in Trebnje.
Posebnosti zanimivosti:
Sprejemni postopek v letu 2021
O sprejemu uporabnika v zavod odloda Komisija za sprejem, premestitev in odpust, v skladu
s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in pri tem
uposteva vrstni red po prispetju prosenj oz. dolzino dakalne dobe, zdravstveno stanje, socialne
razmere in pa tudi bliZino bivali5da uporabnika.
KomisUa za sprejem, odpust in premestitev se Je v letu 202'l sestala 1 1 krat in obravnavala:
- 8 vlog za sprejem v institucionalno varstvo,
- 4 vloge za sprejem v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
- 6 vlog za zadasno institucionalno varstvo.
Prav tako je komisija obravnavala 2 vlogi, kateri sta Ze bili na dakalni listi, vendar sta bili zaradi
navedenih nujnih razlogov, prednostno obravnavani.

V lelu 2021 je bilo sprejetih 1 1 uporabnikov:
- 1 sprejem v 24 UIno institucionalno varstvo,
- 4 sprejemi v 16 urno institucionalno varstvo
- 7 sprejemov v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
En uporabnik se je vklju6il v obe storitvi (lV in WZPP), trije uporabniki pa so Ze koristili storitev
VVZPP in so se vkljudili 5e v lV.
Poleg rednih sprejemov, so bili tudi Stirje zadasni sprejemi v institucionalno varstvo. V vseh
primerih so storitev koristili uporabniki, ki so vkljudeni v storitev WZPP.
Prekinitve izvajanja storitve
Y lelu 2021 je prislo do 1 1-ih prekinitev pri izvajanju storitve. V institucionalnem varstvu je bila
storitev prekinjena v 6-ih primerih (v 5-ih primerih je bil vzrok smrt, v enem primeru pa je 5lo
za premestitev v drug zavod). V storitvi WZPP je nastopilo 5 prekinitev izvajarya storitve (1
na Zeljo uporabnikov, 2 zaradi premestrtve v dru g zavod, 1 zaradi smrti in 1 zaradi poslab5anja
zdravstvenega stanja in posledi6no nezmoZnosti vkljudevanja v storitev).
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Aakalna lista za storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoii
Na dan 31.12.2021 6aka na vkljuditev v enoti Novo mesto skupaj 25 uporabnikov (od tega 7
za vkljuditev v varstveno skupino). Vloge 4 uporabnikov so v mirovanju, saj so izjavili, da
sprejema trenutno ne Zelijo.
Na dan 31.12.2021 e,aka na vkljuditev v enoto Trebnje I uporabnikov.

Stevilo
EVIDENTIRANIH

vlog

od tega stevilo
AKIUALNIH vlog

STORITEVVVZPP
enota Smihel

7

7

enota Br5ljin

18

14

9

I

34

30

enota Trebnje
s ku paj

Tabela 4: Stevilo vlog VWPP

Aakalna lista institucionalno varstvo
Na dan 3'l .12.2021 6aka na vklju6itev v instilucionalno varstvo skupaj 23 uporabnikov (od tega
3 za 24 urno institucionalno, 17 za 16 urno, 2 za bivalno enoto Novo mesto in 1 za bivalno
enoto Trebnje).
Vloge 9 uporabnikov so evidendne, kar pomeni, da se v bliznji prihodnosti pri6akuje potreba
po namestitvi.

ielena oblika vkljuiitve v lV(izned
5tevilo

aklualnih vlog)

od tega Stevilo

EVIDENTIRANIH

AKIUALNIH vlog

vlog

'l&umo lv

2,1-umo

lV

STORITEVIV
25

20

17

3

bi!alna enota No\o mesto

6

2

2

0

bi\alna enota Trebnje

1

1

1

0

32

23

glavna enota Smihel

skupaj

20

J

Tabela 5: Stevilo vlog lV
Kljuene osebe

Uporabniki pri doseganju zastavljenih ciljev potrebujejo pomoa razlidnih podpornih oseb.
Uporabnik, ki je vkl.juden v institucionalno varstvo, si sam izbere kljuano osebo - zaposlenega,
ki mu zaupa in se z njim dobro razume. Zaposleni mora poznali uporabnikove Zelje, izkusnje,
sposobnosti in ovire. Tako mu lahko najbolje pomaga.
Najpomembnejsa naloga kljuane osebeje, da podari nekaj svojega 6asa uporabniku, saj s tem
poveda pestrost in kakovost njegovega 2ivljenla.
V pretektem letu so ktludne osebe odigrale zelo pomembno vlogo, saj so bili uporabniki, zaradi
slabih epidemioloskih razmer v drZavi, omejeni z izhodi in obiski. Uporabnikom so posve6ale
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ved dasa, bile na razpolago za pogovor, opravljale nakupe pribol.iskov in drugih osebnih
potreb5din. Najved skrbije bilo namenjeno ohranjanju in vzdrZevanju stikov s svojci, sorodniki
in prijatelji.
Prisotnost/odsotnost
Mesedno.je bila spreml.iana prisotnost uporabnikov v obeh storitvah (institucionalno varstvo in
stontev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji).
PrisotnosUodsotnost uporabnikov je bila beleZena v programu Probit.
47 uporabnikov, ki so vklju6eni v storitev lV, je v letu 2021 zabelezila 4472 d^i odsotnosti, od
tega je bilo 204 dni odsotnosti zaradi odhoda v bolnisnico in 28 dni zaradi rehabilitacue v
zdraviliS.u. Na ravni zavoda je bila v letu 2021 v storitvi lV 85,7% prisolnost vkljudenih
uporabnikov.

Letna odsotnost
493

c
!

385
317

307

330

313

295

-9

to)

I

II

'En feb mar ap. maj jun

jul

288

III

a\,8 sept

okt

nov

dec

Mesec

Tabela 6: Stevilo dni odsotnosti uporabnikov lV po mesecih
Delo in sodelovanje s svojci/sorodniki/zakonitimi zastopniki uporabnikov
Za uspesno delo je pomembno, da se druzina in zavod dim bolj povezujeta in prepletata. Dobro
sodelovanje s svojci uporabnikov je bila ena izmed temelinih strateskih usmeritev.
Oblike sodelovanja z druZino:
v postopku sprejema,
individualno pri ohranjanju stikov,
svetovalno delo,
nudenje osebne in stvarne pomodi,
sodelovanje na habilitacijskih timih,
informiranje starsev/svojcev o programih, Zivljenju in delu v zavodu (preko elektronskih
medijev).

-

Skupina za samopomod star1ev/svojcev uporabnikov
V preteklem letu se je ponovno oblikovala skupina za samopomod, ki je namenjena starsem,
svojcem, sorodnikom in skrbnikom uporabnikov. Namen skupine za samopomod je

vzpostavitev osebnega stika in izmenjava izkuSenj z drugimi alanicami.
Skupina, ki Ste.ie Sest 6lanic, se je v preteklem letu udele2ila petih sredanj. Prvo sredanje je
potekalo preko spletne platforme Zoom, ostala pa so potekala v 2ivo. Udele2enkam je bil na
prvem sredanju predstavljen koncept poteka dela v skupini, namen ter pravila.
Delo v skupinije potekalo preko skupinskega pogovora, katerega sta usmerjali koordinatorki.
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POROELO O DELII ZDRAVSTVENE NEGE

Lokaciia: Smihel 3, Novo mesto
St. zaooslenih: 22
Kadrovska struktura: Dipl. med. sestra:2

Tehnik zdr. nege: 10
Bolnidar/negovalec: 1 0
St. uporabnikov: 83
Na treh lokaciJah biva 44 uporabnikov in 39 uporabnic.
Najstarejsi uporabnik je star 79 let, najmlajsi 23 let.
Najstarej5a uporabnica je stara 85 let, najmlajSa 32 let
Posebnosti zanimivosti
V VDC Novo mesto le za vse uporabnike v programu institucionalnega varsWa organizirana
24-urna kontinuirana zdravstvena nega.
Po merilih ZZZS sta zdravstveno nego 1 konec lela 2021 potrebovala 2 uporabnika,
zdravslveno nego 2 je potrebovalo 24 uporabnikov in zdravstveno nego 3 - 57 uporabnikov.
Do sprememb glede potreb po zdravstveni negije prihajalo tekom celega leta.

Zdravstveni pregledi oz. vizile za uporabnike so potekale pri izbrani osebni zdravnici iz ZD
Novo meslo in pri izbrani osebni zdravnici iz ZD Trebrye. Ena uporabnica je opredeljena pri
svoji osebni zdravnici v ZD Novo mesto.

je imel v obravnavi 74 uporabnikov. Enkrat meseano, odvisno od
epidemidne situacije, so specialistidni pregledi potekali v zavodu, sicer pa.ie bil na voljo za
telefonske konzultaci.ie. V okviru svojega dela je nudil podporo svojcem, de so to 2eleli, s
sodelovanjem na timskih sestankih pa tudi zaposlenim.
Zdravnik psihiater

Zobozdravstvene storilve so opravljali izbrani zobozdravniki.
1 uporabnik je bil obravnavan na stomatolo5ki kliniki v Ljubljani. Opravili so mu sanacijo
zobovja v splo5ni anesteziji. Za sanacijo zobovja v sploSni anestezijije na dakalno listo uvrsden
'1 uporabnik.
Obiski pri specialistih so potekali po potrebi (ginekolog, nevrolog, dermatolog,...

).

Zaradi razlidnih zdravstvenih tezav le bilo 16 uporabnikov hospitaliziranih, in sicer 3 ved kot
dvakrat. Odsotnosti zaradi hospitalizacij je bilo skupaj 190 dni.
2 uporabnici sta bili, po operativnem posegu, napoteni na 14-dnevno rehabilitacijo v
zdraviliS6e.

1 uporabnik ima zaradi teZav pri poZiranju in ima posledi6no uvedeno perkutano entero
gastrostomo (PEG).
Zaradi retence urina imata 2 uporabnika uveden stalni urinski kateter.
1 uporabnik ima zaradi tezav s crevesjem, narejeno ileostomo.
57 uporabnikov je prebolelo Covid-19. Zaradi leZ)ega poteka bolezni 1e bilo 5 uporabnikov
hospitaliziranih.
Umrlo je 5 uporabnikov. 2 zaradi poslabsanja sploSnega zdravstvenega stanja, 3 zaradi
zapletov po okuZbi s Covid-19.
Sprejetih je bilo 5 novih uporabnikov.
Zaradi hudih vedenjskih te2av in agresije je bil v posebni socialno varstveni zavod preme5den
l uporabnik.
Proti sezonski gripi se je v letu 2021 cepilo 45 uporabnikov.
Proti Covidu-19 jestremi odmerki cepljenih 5 uporabnikov, zdvema62 in zenim l uporabnik.
VARSryENO DELOVNI CENTER NOVO MEsIO, SMIHEL3,
TEL

07 39 33

246,

e-mail : info@vdc-nm.si

SOOO

NOVO MESTO

o

B

Opravljenih je bilo: 348 prevezov, apliciranih 1 15 s.c. injekcij

Tabela 1: Pomidnost uporabnikov glede na spol in Stevilo

Spol

Delno pomicni

Nepomidni

MoSki

3

11

Zenske

2

6

Skupaj

5

17

Tabela 2: lnkontinenca uporabn ikov
Stopnja
inkontinence
MoSki

Spol

Srednja

feZka

Zelo tezka

2

10

11

12

12

6

14

22

't7

Zenske

Skupaj

Tabela 3: Najpogostejse zdravstvene diagnoze glede na Stevilo in spol uporabnikov
NajpogostejSe zdravstvene
diagnoze

N.4oSki

Zenske

Skupaj

DuSevna manjrazvitost

44

'to

83

Epilepsija
Cerebralna paraliza

15

10

25

I

4

13

l\rlb. Down

4

4

8

Povisan krvni tlak

8

'13

21

Sladkorna bolezen tipa 2
lzguba vida
Gluhonemost

4

3

7

1

3

4

1

2

3

Spol

Y letu 2021 je na organizacrjo in potek dela 5e vedno mo6no vplivala epidemija koronavirusa,
zato smo pri organizaci.li dela sledili navodilom pristojnih sluZb in ministrstev.
Zdravstvena obravnava uporabnikov je potekala skladno z epidemiano situacUo.
Dnevno smo spremllali in vodili evidenco o zdravstvenem staniu uporabnikov in zaposlenih.
Trenutnim razmeram smo prilagodili razdeljevanje hrane in sortiranje distega perila.
Poostrili smo razkulevanje, diSaenje in aeerye prostorov ter higieno rok.
Zaposlene smo ozave5dali o pravilni uporabi OVO opreme in v ta namen izvedli delavnico za
novo zaposlene.
Skladno z navodili smo izvajali testiranje s HAG testi oz. organizirali samotestiranje za
zaposlene, ki niso bili prebolevniki oz. cepljeni proti Covidu-19.
Testiranje s HAG testi smo po potrebi izvajali tudi za uporabnike.
lzveden.ie bil >Tedaj pravilnega rokovanja z napravami za aplikacijo kisika(. Udelezilo se ga
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO, SVII-IEI.3, SOOO NOVO MESTO
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Opravili smo interni strokovni nadzor. Ugotovljenih je bilo nekaj manj5ih neskladi,, ki so bila
takoj odpravl.lena.

V mesecu septembru so v

na5em zavodu za1eli opravljati praktidni pouk dijaki Srednie
zdravstvene in kemi.jske Sole Novo mesto.
Organizacija dela v preteklem letu je od vseh zaposlenih zahtevala veliko mero prilagodljivosti
in fleksibilnosti. Kllub spremenjeni organizaci.ji dela, smo delo uspeli organizirati s trenutno
kadrovsko strukturo.
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POROEILO O DELU FIZIOTERAPIJE

Lokaciia: Smihel 3, 8000 Novo mesto
St. zaposlenih:

1

St. uporabnikov: 37 u porabnikov v stalni obravnavi. Od tega 57oA lensk in 43% mo5kih
Potencialno so vsi uporabniki v Varstveno delovnem centru po poskodbah ali delovnem nalogu
zdravnika obravnavani. Prednostno v roku 7 dni, tako da 6akalne dobe praktidno ni. Povpredna
fizioterapevtska obravnava brez upostevanja transferja iz invalidskega vozidka na terapevtsko

mizo in nazaj lraja 15-20 minut zaradi slabe adherence. easovni normativ obravnav pri
populaciji z motnjo v dusevnem razvoju je zdtuien z dodatnimi motnjami ali okvarami in se
podalj5a, oziroma je individualno prilagojen uporabniku. Vzrok pojava le-tega je sama
fizioterapevtska ocena, ki je obseZnej5a glede na teZave uporabnika. V enoti za fizioterapi.io
smo kupili nov terapevtski laser, ki zagotavlja minimalne standarde ambulantne fizioterapije.
Fizioterapija v akutnem obdobju v aasu pandemije koronavirusa se je odvijala v skladu z
navodili epidemiologa. Trajanje obravnave v tem obdobju je odvisno od stanja uporabnika in
se prilagaJa posamezniku.
Opis:

Lelo 2021 je bilo ponovno leto velikih sprememb, ki so vplivale na delovanje fizioterapije.
Navkljub zelo zahtevnemu letu zaradi pandemije koronavirusne bolezni lahko zakljudimo, da
smo leto 2021 kondali zadovoljivo, lako v reorganizacijskem, kakor tudi v strokovnem delu.
V okviru fizioterapije se je izvajala dejavnosti zlasti na naslednjih podrodjih:
. obravnava uporabnikov z prizadetostmi gibalnega sistema zaradi okvare hrbtenjade,
moZganske kapi in drugih bolezni mo2ganov, poskodbe kosti, perifernih Zivcev in zaradi drugih
poSkodb gibalnega sistema
. individualne aplikacije ortotike, protetike, ortopedske obutve in rehabilitacijskih pripomodkov
ter pripomodkov za zadasno uporabo

.

razvijanje fizioterapevtske doktrine

in

uvajanje rehabilitacrjskih metod

in tehnik ter

pripomodkov na podrodju fizioterapije, aplikacije tehnidnih pripomodkov

.

prenos znanja o fizioterapiji zdravstvenemu in socialnemu kadru ter dijakom zdravstvenrh

smeri

. poizkus uveljavljanja evropskih standardov in nadel pri strokovnem delu z uporabniki in pri
kontroli kakovosti pripomodkov

.

izvajanle nalog fizioterapevtske diagnostike in triaZe bolnikov z okvaro gibalnih funkcij ter

ugotavljanje dolodene vrste in stopnje telesne okvare
. izdajanje publikacij za podro6je fizioterapije
. iskanje mo2nosti sodelovanja z sorodnimi ustanovami v svetu ter prodajo inventarja

Menimo, da bi VDC Novo mesto moral imeti razpololljiv fond denarja, s katerim bi lahko
zagotavljal sodobno fizioterapevtsko opremo. S tem bi nedvomno izboljsalo trenutni polozaj
na podro6ju rehabilitacije. Populacija varstveno delovnega centra se stara in postaja vedno
bolj nepokretna.
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Socialno varstvene in druge potrebne storitve je v VDC Novo mesto v letu 2021 opravlialo 93
zaposlenih delavcev razliinih profilov, od katerih prevladujeta bolnidar negovalec I - varuhinja
ll(14%\ ter varuhinja ll (15 %).
Tabela 5t. 1: Stevito delavcev
Delovno mesto

lede na delovno mesto
Stevilo delavcev

MZ

I

e istilka ll

StreZnica ll (l)
Bolni6ar negovalec I
Bolnidar negovalec I (25%)-varuhinja ll (75%)
Bolni6ar negovalec I (50%)-varuhinja ll (50%)

7

4
2

Varuhinja ll
Varuhinja ll (60%) - gospodinja oskrbovalka (40%)
Gospodinja oskrbovalka
VzdrZevalec - tehnik (l)
Vzdr2evalec lV (l)
Varuhinja institucionalno varstvo
Varuhinja vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi
pogoji
Delovni inStruktor I
Kuhar V
Srednja medicinska sestra I
Srednja medicinska sestra I (50%) - Varuhinja
institucionalno varstvo (50%)
Diplomirana medicinska sestra
Vodja lll
Sodeiavec za lavna narodila
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve Vll/'l
Finan6no radunovodski delavec V
Fizioterapevt
Skupinski habilitator viSji svetovalec
Skupinski habilitator samostojni svetovalec
Skupinski habilitator
Socialni delavec samostojni svelovalec
Ra6unovodja Vll/2 ( ll)
Direktor
Javna dela-pomod pri omilitvi posledic epidemije Covid-19
Dodatni kader - pomod pri pripravi na Covid-19 oz.
posledic nastanka okuZbe
Skupaj
Skupaj vsi

VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO, SMIHEL

5

2

10

4

1

2
1
1

3

5

2

8
1

2

6

1

1

1
1
1
1
1
1

5
1

2
1
1
1

1

1

1

1

20

93
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Tabela 5t. 2: Stevilo delavcev lede na obliko storitve na dan 31.12.2021
Stevilo delavcev
Oblike storitev
36,00
Dnevno varstvo
21,00
Zdravstveno varstvo
32,00
I nstitucionalno varstvo
pri
posledic
2
Javna dela-pom06
omilitvi
epidemije Covid-19
2
Dodatni kader - pomod pri pripravi na
Covid-19 oz. posledic nastanka okuzbe
93
Skupaj

Storitev dnevnega varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogojije izvajalo 36 delavcev,
storilve zdravstvenega varstva je izvalalo 21 delavcev, storitve institucionalnega varstva 32
delavcev, v program javnih del - pomod pri omilitvi posledic epidemtle Covid -19 sta bila
vklju6ena 2 delavca ter zaposlili smo 2 delavca kot dodatni kader financiran s strani drZavnega
proraduna, za pomod pri pripravi na Covid-19 oz. posledic nastanka okuzbe. Od vseh
zaposlenih (93) je bilo 10 invalidov, kar presega potrebno kvoto invalidov (4 invalidov).
V letu 2021 smo zaposlili 6 oseb, od tega smo zaposlili dve osebi na podlagi dodatne odobritve
kadra v sklopu Covid-19, eno osebo smo zaposlili za krajSi delovni 6as na delovnem mestu
varuhinja ll, da smo nadomestili delavko, ki se je upokojila za polovidni delovni 6as, v programu
varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, dve osebi smo zaposlili v programu javnih
del - pomod pri omilitvi posledic epidemije Covid-l9 in eno osebo za nadomestitev zaposlene

delavke, ki je sporazumno prekinila delovno razmeqje na kombiniranem delovnem mestu
varuhinja ll (60%) - gospodinja oskrbovalka (40%). Na navedeno kombinirano delovno mesto
smo zaposlili osebo, ki je izpolnjevala pogoje za razpisano delovno mesto, katera pa z delom
sploh ni pridela, sajje bila od prvega dne zaposlitve v bolni6kem staleZu in je po dveh mesecih
sama podala odpoved delovnega ruzmetja. Razpis za prosto kombinirano delovno mesto smo
takoj oddali na Zavodu RS za zaposlovan.je, fb in na spletno stran zavoda, ki pa Zal 5e nismo
uspeli dobiti ustreznega kandidata, s katerim bi sklenili delovno razmerje. Pri iskanju
kandidatov za zaposlitev smo sodelovali z Zavodom za zaposlovanje in opravili veliko
razgovorov.
V sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Upravo za probacuo v Novem mestu in na podlagi
izdanega sklepa omenjene Probacijske enote, smo v letu 2021 eni osebi omogo6ili izvr5evanje

dela v splo6no korist.

Na Zavodu RS za zaposlovanje smo se prijavili na lavno povabilo za izvedbo lokalnih
programov usposabljanje na delovnem mestu >Usposabljam.se< 202012021 in tako eni osebi
omogodili usposabljanje.

Z izvalaryem navedenih programov smo olajSali delo zaposlenim, brezposelnim osebam
pomagali, da so pridobile nove izkuSnle, znanla in ve56ine.
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V VDC Novo mesto smo prepricani, da lahko kvalitetne storitve izvaja samo uded in kreativen

kader, zato smo tudi v letu 2021 organizirali izobraZevanje za vse zaposlene in v okviru

zmoZnosti delavcem omogodili udele2bo na izobraZevanjih.

lzobrazevanje v letu 2021 je potekalo v skladu z epidemioloskimi razmerami, finandnimi
zmoznostmi zavoda in izkazanega interesa zaposlenih.
Tabela 5t. 3: Naziv izobrazevan a in Stevilo udeleiencev
Datum:
Naziv izobraievanja
lzvajalec
14.1.2021
Pravilno rokovan je z nap.avami za
UKC LJ, Re5evalna
postaja, lzobraZevalni
aplikacijo kisika v pred bolniSnidnem
okoliu
center
10.2.2021
Socialno delo v domovih v novih
Skupnost socialnih
razmerah epidemiie Covid- 19
zavodov Slovenije
Socialno delo v domovih v novih
Skupnost socialnih
24.3.2021
zavodov Slovenije
razmerah epidemiie Covid-1 9
l\,4unera 3
16.2.2021
Udinkovito sodelovanje v delovnem
za
okolju
udinkovite
strategije
30.3.2021
re5evanje konfliktov na delovnem
6x
mestu s pomo6jo mediacije
RIC Novo mesto
Dvig kvalitete Zivljenja oseb z
16.2.motniami v duSevnem razvoju
30.4.2021
Opus Biro
22.2.2021
Usposabljanje iz varnosti in zdravja
pri delu ter varstva pred poZarom
Opus Biro
Usposabljanje iz varnosti in zdravja
26.2.2021
pri delu ter varstva pred poZarom
lzzivi rehabilitaci.je v 6asu pandemije
URI- So6a
3.-4.6.2021
koronavirusne bolezni - Covid 19
12.3.2021
Strokovno izofi azev anje za delavce Zgodovinski arhiv
javnopravnih oseb, ki delajo z
Ljubljana
dokumentarnim qradivom
marec Obvladovanje psihi6nih obremenitev, Suzana Vrhovac Erman
(DruStvo za vedenjsko
povezanih z delom
november
in koqnitivno terapiio)
2021
marec Obvladovanje psihidnih obremenitev, Suzana Vrhovac Erman
(DruStvo za vedenjsko
povezanih z delom
november
in koqnitivno terapiio)
2021
HACCP osnove, roki uporabe Zivil in Vintim d.o.o.
18.3.2021
Covid 19 (redno letno obnovitveno
usposablianie)
lnSpektorat RS
Kako se pripraviti na inSpekcijski
2.4.2021
nadzor
Jan.la Jakse,
Nasilje na delovnem mestu
7.4.2021
Suzana Savi6i6
Janja JakSe,
14.4.2021
Nasilje na delovnem mestu
Suzana Savidic
Socialna zbornica
Posameznik z motnJo v du6evnem
15.4.2021
razvolu
DruStvo psihologov
l\,4etode za spodbujanje razvoja
15.4.2021
Slovenije
zaposlenih: psiholoski pristop od A

-

Udelezenci
9

1

2
14

2
8

I
1

1

7

I
30

6
4
2
1

do2
2
Slovenska filantropUa
Skrb za druqe in zase pri
MESTO
SOOO
NOVO
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20.4.2021
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20.4.2021
21 .4.2021
11 .5.2021

13.5.2021

15.. 16. in
22.5.2021
1.6.2021

3.-4.6.2021

mentoriraniu prostovolicev
Nasilje na delovnem mestu
Pozitivna psihologija - Z razvojno
miselnostjo do izpopolnjujode kariere
Varno in zdravo delo za
elektrotehnidno poudene delavce

Zapisovanje in dokumentiranje v
socialnem delu
Osnove dela s terapevtskim psom
Asertivna komunikacija
lzzivi rehabilitacije v aasu pandemije

covtD-19

-

Junij
avqust 2021

CIIV

10.6.2021

Mentorji z naprednimi znanli so.
klju6ni za kakovosten mentorski
proces Studentov zdravstvene nege
Seminar za sindikalne zaupnike

14. in
15.6.2021

16. in
17.6.2021
29.6.2021
4.7.2021 27.8.2021
2.10.2021
7

.10 .2021

4
1

1

FSD

1

Tadke pomoagadke

2

Tatjana Zidar Gale
Univerzitetni
rehabilitacijski inStitut
Soda
Center fizioterapije
Liubljana
Visoka zdravstvena Sola
v Celju

13
1

1

2

Delavnice TPO

Sindikat zdravstva in
socialnega varstva
Slovenije
Janja Jak5e

Pravilna uporaba OVO opreme
Department of Physical Therapy

Renata Grill
University of Alabama

5

Nenasilno komuniciranle

Pozitivna psihologija za
boli5e Zivlienie
Janja JakSe,
Suzana Savidi6
Socialna zbornica
Janja JakSe,
Suzana Savidi6
Pozitivna psihologija za
boliSe Zivlienie
Janja Jak5e,
Suzana Savidi6
Pozitivna psihologija za
boljde Zivljenje
RIC Novo mesto

2

Nasilje na delovnem mestu

7.-8.10.2021
8.10.2021

Dnevi Socialne zbornice Sloveniie
Nasilje na delovnem mestu

9.10.2021

Kaj pomeni verjeti vase

13.10.2021

Nasilje na delovnem mestu

16.10.2021

Partnerski odnosi skozi aas

18.10.2021

30.10.2021

Uvod v NLP za izobraZevalce
odraslih
Prostovoljstvo, solidarnost, aktivizem
- kako lahko mladi prispevajo?
Ko motiviranje ne motivira

22.11.2021

e ustveni vrtiljak odnosov

24.11.2021
25.11.2021

prepoznavajmo osebnostne motnje
med nami
Komuniciranje v kriznih razmerah
Komuniciranje v kriznih razmerah

26.10.2021

Janja Jakse,
Suzana Savi6i6
Dr. Blanka Tacer
Nastia [/ulei
lnstitut za varstvo pri
delu in varstvo okolja
Maribor

-
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20
2
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3
1
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Omra
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28.11 .2021

Obvladovanje psihi6nih obremenitev,
povezanih z delom

10.12.2021

Stres povzroda stiske, okrepite svoje

Dru5tvo za vedenjsko in
kognitivno lerapijo
Slovenije
Omra

1

1

modi
15.12.2021

Vkl.JUdenost in dejavno

d

rZavlja nstvo

AndragoSko druStvo
Sloveniie
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O DODATNIH DEJAVNOSTIH IN PROJEKTIH

PROJEKT DIGISTORID 2019 - 2O2O
Na povabilo CIK Trebnje smo se vkljudili v mednarodni projekt Digital Storytelling. Vklju6enih
je bilo 6 uporabnikov, spremljevalka iz Cik-a in VDC NM, enote Trebnje. Delavnica je potekala
v treh razli6nih drzavah (ltalija, Litva in Slovenija).

Glavni namen pro.iekta je bil razviti
inovativen udni pristop - digitalno
pripovedovanje osebnih zgodb
(digital stoMelling). prilagojeno
ljudem z motnjami v duSevnem

JASJ(o
xal(o',ll6n

'.-

razvoju. V projektu so bila
predstavljena inovativna u6na
orodja za zaposlene, ki jim bodo

-1

pomagala pri razvilanju spretnosti in

!9

opolnomodenju oseb z motnjami v
duSevnem razvoju.

'\:-.4
I

-..q'

je prejel nacionalno
priznanje Jabolko kakovosli 2021 za projekt DigistorlD, ki ga podeljujeta IUIZS in CMEPIUS
na podrodju mednarodnih projektov v programih Erasmus+.
CIK Trebnie

SPoRT

V okviru Specialne olimpijade Slovenije (SOS) smo imeli v preteklem letu registriranih

24

Sportnikov in 4 trenerje.
V oktobru se je v okviru SOS nogometna ekipa udelezila nogometnega turnirja, ki se je odvijal
na dudoviti lokaciji v Brdu pri Kranju. Druge planirane aktivnosti (atletski miting, tekmovanje
MATP) so se zaradi epidemioloskih razmer odpovedale oz. prestavile na naslednje leto.
V novembru 2021 smo planirali organizacijo regijskega tekmovanja MATP, ki ga Zal zarcdi
takratnih razmer in omejevanja druZenja nismo uspeli realizirati.
Sportne vsebine smo izvajali v manjsih skupinah po organizacUskih enotah.
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nogometnega turnirja v Brdu pri Kranlu.
- kegljanje - izv4alo se v pomladnih in jesenskih mesecih, v

$
E
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,,nehurdkih) 1x tedensko na kegl.jiSdu

tetovadba- se je izvajala v vseh enotah,

po

:r#il" - ." 1" izvajato v Konjeniskem sportnem centru
.-""ro vas. rx reoensKo pomraonem poretnem

v
rn
casu so
ga udeleZevali zainteresirani uporabniki v treh skupinah.
Finan6no je jahanJe podprlo drustvo Sozitje Novo mesto.

."

Sportne aktivnosti smo tekom celega leta izva.jali tudi v
okviru aktivnega preZivlj anja prostega 6asa- igre z Zogo, elementi koiarke, sprehodi, pohodi,
voZnja s skirojem, triciklom, badminton, itd.
Sledimo sloganu >Zdrav duh, v zdravem telesu<. Bolj in dlje dasa kot bomo aktivni, bolj polno
in kvalitetno bo na5e 2ivljenje.
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SAMOZAGOVORNISKE SKUPINE
SamozagovorniStvo je gibanje, ki posamezniku in skupini omogoda, da izrazi svoje potrebe,
Zelje, cil.le in hkrati i56e reSitve zanje. Uporabnike podpiramo in spodbujamo, da sami odloda1o
o temeljnih dloveskih vprasanjih, ki so za nas samoumevna.
V procesu krepitve mo6i uporabniki razvijejo vedji nadzor in odgovornost do pomembnih
vidikov svojega Zivljenja.

Tekom leta 2021 sla se samozagovorniski skupini sestajali v storitvi vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji, v enoti I Smihel ter enoti Trebnje.
Moderatorki skupine sta bili socialna delavka Janja Jak5e v enoti Trebnje ter strokovna delavka
Suzana Savi6i6, v enot I Smihel.

Sestanki skupine

za

samozagovornistvo

so bili izvedeni vsak mesec, razen v

dasu

kolektivnega dopusta, julija in avgusta 2021.

Pogovori v skupini samozagovorniStvo so bili namenjeni informiranju in seznanjanju
uporabnikov z moznostmi katere ponuja samozagovornistvo, kaj le to predstavlja
uporabnikom, o aktivni vlogi vsakega udeleZenca, o aktivnostih skupine ter ciliih. Prav tako
tudi diskusiji o aktualnih mesednih dogodkih ter novostih. Uporabniki so imeli prtloZnost izraziti
lastne potrebe ter ob tem iskati ustrezne resitve.

SKUPINA ZA SAMOPOMOE SVOJCEV/SKRBNIKOV

Y lelu 2021 je bilo izvedenih 5 sredanj skupine za samopomoa za starse/svojce/zakonite
zastopnike, na sedeZu zavoda Varstveno delovni center Novo mesto, Smihel 3 ali preko
spletne platforme ZOOtvl. Moderatorki sta bili socialna delavka, Jania Jakse ter strokovna
delavka, Suzana Savidii. Sre6anj se je udeleZil povpredno pel svojcev uporabnikov, ki so
vkl.judeni v VDC Novo mesto.
Udele2enke in udelezenci so na zadetku vsakega sredanja podelili svoje obdutke ter trenutno
austveno stanje. Temu je sledila nadrtovana tema sredanja. V letu 2021 so bile obravnavane
sledede teme:
namen skupine za samopomod, udinki skupine, procesi, teme, orodja, pravila vedenja
v skupini, nadela in izzivi,
soodanje z izz:i v 6asu globalne pandemije,

.
.
.
.
.

6ustvozaskrbljenost,
6ustvo zavisti,
zakljudno sredanje v koledarskem lelu 2021 ter anketa zadovoljstva.

Strokovni delavki sta na sre6anjih opredelili logiko in namen obravnavanih 6ustev, katera so
sicer neprijetna, vendar nadvse koristna. Skozi osebne izkusnje udelezenUudelezencev so
prisotni ugotovili kdaj so obravnavana 6ustva ljudem v pomod in kdaj so Skodljiva, na dusevni
in telesni ravni. Nadalje tudi kak5ne so re5itve v odnosu do obravnavanih 6ustev, ali je to
potla6itev omenjenih 6ustev ali vsesploSni optimizem.
PROJEKT > ZELENI PROGRAM(
preteklem letu je bilo sodelovanje s centrom biotehnike in turizma omeieno in se je >zeleni
prolekt< le delno izvedel. Skupina uporabnikov enote ll ie z zaposleno poskrbela za vrt na
Centru biotehnike in turizma. Le ta le v nasi oskrbi Ze vrsto let. ln sicer zasadili so nekai vrtnin
terlih lepo obdelovali, da 1e bil pridelek dober. Pridelek so z veseljem namenili uporabnikom v
bivalni enoti Trebnje, ki so bili zelo veseli domadih dobrot.

v
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PROJEKT )V JATI Z DRUGAENIMI(
Varstveno delovni center Novo mesto je 20. 10. in 21. 10.2021
organiziral 5. mednarodno sredanje DV jati z drugadnimi(. Tema
letoSnjega sredanja je bila Zdravje - kako ga ohraniti in izbolj5ati.

c

v orste eno

delotni <enfet

20.10. 2021 je uvodni del sredanja potekal on - line;
udeleZenci so prisluhnili predstavitvi VDC Novo mesto, ki sta jo
izvedli Janja Jakse, univ. dipl. soc. del. in Suzana Savi6i6, mag
psiholog[e. Zelo zanimivo je bilo predavanje g. Brigite Zupandi6 Tisovec, dipl. fiziot., nacionalne promotorke zdravja z naslovom
Ostanimo zdravi.
Sledilo je druzenje oseb z motnjo v dusevnem in telesnem razvoju
z u6enci ter dijaki na 5lokacijah in sicer:
- V OSPP Dragotin Kette so v organizaciji g. Antona
Progarja, predsednika Planinskega druStva Krka izvedli
pohod in posluSali predstavitev Zivljenja na taboru. Zal se gimnazijci dtuzenja zatadi
karantene niso udele2ili.
- V OS Drska so udenci tukajsnje Sole z uporabniki VDC ernomelj spoznavali DruStvo
Solo zdravja in skupaj telovadili.
- V Razvojno izobrazevalnem centru so udenci OS Frana lvletelka Skocjan in uporabniki
VDC Novo mesto enote Trebnje prisluhnili predstavitvi g. Toneta Andrejdida o 2ivljenju
debel in o medu, ga poskusili in naredili 6ebelico iz papirja.
- V prostorih RK je ga. Barbara Ozimek, sekretarka Obmodnega zdruZenja Rdedega
kriZa Novo mesto za uporabnike VDC Novo mesto enote ll Br5ljin in dijake Srednje
zdravstvene in kemijske Sole pripravila predstavitev RK Novo mesto, potem pa so diJaki
prikazali veSdine prve pomodi, v katerih so se potem vsi skupaj preizkusili.
- V Konjeniskem Solskem Sportnem centru v CeSdi vasi so uaenci OS Vavta vas in
uporabniki VDC Novo mesto enote ll Br6ljin jahali kon.je in igrali razlidne igre na
prostem. Zanimivo je bilo iskanJe rekvizitov za nego in opremo konj v slami in
spoznavanje, demu so namenjeni. Za nayado so udeleZenci dobili sladoled.
Studentje Univerze v Novem mestu, Fakultete za zdravslvene vede so se on - line povezali z
VDC Krsko - Leskovec. Pogovarjali so se o zdravju.

V sredo

V detrtek

-

utu!:l::y:

-

21.10.2021 )e Gteg Mirt dipl. fizioterapevt, mag. med. posl. za vse udeleZence
izvedel predavanje o zdravi hrbtenici in fizioterapevtski obravnavi hrbtenice. Sledila je skupna
povezava vseh udelezencev in poro6anje skupin o aktivnostih in o vtisih s sre6anja.

UdeleZenci so bili zdruZenjem in aktivnostmi zadovoljni. lzrazili so 2el1o po ponovnem snidenju
v prihodnjem letu.
Projekt smo prijavili na razpis Alpsko Jadranske zveze iz Celovca.
Zelimo si, da bodo razmere v lelu 2022 druga6ne, da bomo sredan1e izvedli v Zivo in se tako
bolje spoznali in povezali.

PROJEKT >MESTO REUPORABE(
V VDC Novo mesto smo ekolosko ozaveSdeni, saj v zavodu Ze
nekaj let vestno sortiramo odpadke.

.l

)

Maja 2021 smo se pridru2ili akciji EKO iniciative, OMV in Dinosa.
Tako v vseh nasih enotah; enota I Smihel, enota ll Br5ljin, enota

Trebnje, Bivalna enota Novo mesto in Bivalna enota Trebnje
zbiramo uporabljeno embalaZo mleka in sokov, ki bo vrnjena v

R

i x --
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ponovno uporabo. S pomenom in izvedbo akcue so seznanieni tudi uporabniki, ki so prepoznali
njene koristi in so vklludeni v zbiranje embala2e v posamezni enoti.

Zbrano odpadno embalaZo zaposleni odpeljemo na bencinske servise OMV, kjer imajo
namesdene posebne zabojnike. Z vklju6itvijo v akcijo smo zmanjsali koli6ino odpadkov v
zavodu in prispevali surovine za ponovno uporabo. Embala2a mleka in sokov je namred
dragocen vir celuloznih vlaken. lz nje lahko izdelajo higienski papir, rob6ke, brisade in druge
izdelke.
S takimi akci.jami tudi mi prispevamo k ohranitvi na5ega planeta.

GOGO (GIBALNO OVIRANI GORE OSVAJAJO)

I

3

".i11

Uporabniki so se v mesecu mqu 2021 skupa.j s pisano
druSdino spremljevalcev in prostovoljcev podali na
inkluzivni pohod, na [\,4irno goro (1047 m n.v.). Na cilju smo
bili delezni krajSega kulturnega programa s pozdravi
predstavnikov akcij Gluhi streZejo v planinski ko6ah GSPK, Gibalno ovirani gore osvajajo GOGO,
Nevrorazli6ni AMA, Slepi in slabovidni po Slovenski
planinski poti - SSP po SPP in gostje.
Akcijo so organizirali Planinska zveza Slovenije, Sondek
in Zveza paraplegikov Slovenije. Nagovor vsem gibalno
oviranim, da gredo v dru2bo, da niso izkljudeni in
osamljeni, da so aktivni in v naravi, je pritegnil naSo
pozornost.

Pogled iz invalidskega vozidka je pogosto pogled navzgor, proti sogovorniku, proti
previsokemu pultu, proti nedosegljivemu, ki dloveka dela majhnega, podrejenega, odvisnega.
Tokrat pa je bil pogled druga6en, poln upanja, adrenalina, zadovoljstva in nasmehov.
BEREMO SKUPAJ

V mesecu septembru in oktobru 2021, v okviru dogodka
nacionalnega meseca skupnega branja, so v vseh
skupinah, na dnevni bazi das posvetili branju. V okviru
projekta je bil v zavodu Varslveno delovni center Novo
mesto priiavljen dogodek >Orientalska preproga<, saj ie
bilo skupno branje posvedeno arabskim pravljicam,
pripovedkam, novelam, anekdota in humoreskam.

!

Uporabniki so pogosto na to temo tudi kaj narisali ali se le

pogovori

.

I

tI

V

II
I

okviru dogodka nacionalnega meseca skupnega
branja, je bil oiganiziran 5e en dolodek. Vzpostavljeno je bito sodelovanle s OS Drska. Zaradi
epidemi6nih razmer, so sredanja potekala potom aplikacue ZOOM, z u6enci in knjiznidarko'
katera je pripravila bralno gradivo in material za ustvar.ianje.

V prvem sredanju so udenci nasim uporabnikom prebrali dve knjigi; Ozimnica ter

Pozor!
Cvetada prihaja. Temu je sledila organizirana aktivnost in pogovor o zdtavilnezdtavi prehrani,
prepoznavanju jesenskih plodov narave in vaje fine motorike - barvanja pobarvank.

V drugem sredanju so udenci na5im uporabnikom predstavili pridelavo mle6nih izdelkov in
medu. Udenki sta prebrali knjigi >Bela pot( ter >oliver pede tortice(. Temu je sledila
ustvarJalna delavnica, pri demer so uporabniki izdelali debele.
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Ob tretjem sredanju so u6enci OS Drska pripravili bralno gradivo na temo glasbene umetnosti.
Posledicno je tudi delavnica bila obarvana s tematiko glasbil in uporabniki so izdelali brenkala.
Ob aetrtem in zakljudnem sreaanju so udenci na5im uporabnikom prebrali knjigi Poulidni mucek
ter Zverjasec. Temu je sledil ogled risanega filma )Zverjasec(, pri demer so se uporabniki od
srca nasmejali in zabavali.

BRALNA PISMENOST- SVETOVNI DAN KNJIGE

S

pomo6jo uaencev

in zaposlenih v

svetovalni

sluzbi Osnovne Sole Brsljin smo tudi pri

l)
)

i

nas

obele2ili Svetovni dan knjige.

V okviru projekta Bralna pismenost so nam udenci
Osnovne Sole BrSljin pripravrli obnovo knjige in
odzive na prebrano besedilo, in sicer prvoosebne
pripovedi Avtobus ob treh, avtorice Natase Konc
Lorenzutti.

PROJEKT >POJDI Z MENOJ(

Na zdravstveno negovalnem oddelku, smo v poletnih
mesecih (iulij, avgust) izvedli projekt Pojdi z menoj.
Projekt je bil namenjen uporabnikom, ki so na vozidkih ali

so teZje gibalno ovirani rn se le malokrat

udeleZuje.lo

aktivnosti in dogodkov izven zavoda.

je bil omogoditi uporabniku individualno
izku5njo prijetnega druZenja in preZivljanja sprostitvenih
aktivnosti, ob vkljudevanju v zunanje okolje, ob
upo5tevanju njegovih Zelja in drugih posebnosti. S
projektom se razbijajo tudi tabuji in stereotipi o Ijudeh z
Cilj projekta

intelektualno oviranostjo

in se ljudi

ozave56a

o

pomembnosti pozitivne diskriminacije.

I

I

V pro.iekt je bilo vkljudenih 14 uporabnikov. lzvedli sta ga
2 strokovni delavki in 2 varuha. Uspesno smo realizirali 7
dogodkov. Uporabniki so na svojo Zeljo ali na predlog zaposlenih odsli na sprehod v prijetno

LAa

okolje lokalnih parkov in na priboljSek, v bliZnji lokal. Obiskali smo Otodec, Smarle5ke Toplice,
gostisde Dolenjc in si ogledali letalo ter letaliS6e Novo mesto.
Odziv uporabnikov je bil zelo pozitiven. Nekateri uporabniki, ki zmorejo komunicirati verbalno,
so izrazili izjemno zadovoljstvo nad moZnostjo, da so od5li iz zavoda in imeli moZnost za
individualno obravnavo, da so obiskali kraj, kjer Se nikoli niso bili. Tudi tisti, ki svojih obdutkov
ne zmore.jo verbalizirati, so z neverbalno komunikaciio izkazali zadovoljstvo in navdu5enje nad
dogodkom. Pozitiven odziv je bil prav tako pri zaposlenih, svojcih in ljudeh, s katerimi smo bili
v 6asu dogodka v stiku.

Projekt

je bil delno financiran iz sredstev zavoda (prevoz, zaposleni) in iz

uporabnikovih

sredstev, de so bili na voljo ali z donacijami.

Glede na pozitiven odziv smo se odlo6ili, da bomo tudi v prihodnjem letu projekt ponovili in
vanj vkljudili Se ve6 uporabnikov.
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PROJEKT >TACKE POMAGAEKE(

V mesecu maiu 2021 (15., 16. in 22.05.2021) je dru5tvo Ta6ke
pomagadke organiziralo Strokovno izobra2evanje za strokovne
delavce, terapevtske in pripravniske pare z naslovom Osnove
dela s terapevtskim psom, kalerega sta se udeleZili dve strokovni
delavki (Suzana Savi6i6 in Sandra Grabi6). Na samem sredanju je
z njima stopila v kontakt vodnica Vesna, ki s terapevtskim psom
Savo deluje predvsem na podroaju Dolenjske in se z njima
dogovorila glede sodelovanla v prihodnje.

It

Skladno s pridobljenimi informacUami in usmeritvami so bili vsi a
svojci uporabnikov seznanjeni s sodelovanjem in uvajanjem
aktivnosti s terapevtskim psom in vodnikom. V ta namen jim je bilo
posredovano obvestilo ter soglasje o vkljudevanju uporabnikov v )
dotidne aktivnosti. O novem sodelovanju in obiskovanju
kosmatincev v nasem zavodu so bili obve56eni tudi vsi zaposleni, sai .ie izjemno pomembno,
da smo vsi seznanjeni s projektom in namenom le tega. Vsem vodjem enotje bilo posredovano
obvestilo ter pravila vedenja. lzdelan je bil tudi povedan plakat s pravili ter obvestilo o obisku
terapevtskega psa, katerega se skladno z dogovorom namesti na vhodna vrata v dasu obiska
terapevtskega para. Prav tako je bila izdelana Skatla s pripomodki za delo s terapevtskim
psom.
S terapevtskim parom vodnico Vesno in psi6ko Savo smo se v lelu 2021 druZili v skoraj vseh
enotah zavoda bodisi v notranjih prostorih bodisi na zunanjih povrsinah zavoda. Povabili smo
ju na dru2enje tudi v dasu naSega taborjenja, ki je bilo izvedeno v parku zavoda. Na povabilo
sta se odzvali in nam polep5ali del prav posebne izkuSnje na prostem.

TABORJENJE
Taborjenje smo izvedli v Smihelu (na igri56u oz. parku za stavbo), v obdobju od 08. 07.-14.07.
2021 , in sicer v dveh izmenah.
V prvi izmeni je sodelovalo 6 uporabnikov

zdravstveno negovalnega odde4lka in 5
zaposlenih, v drugi izmeni, pa 4 uporabniki
stanovanjskega oddelka in 3 zaposleni.

Namen tabora

je

uporabnikom na invalidskih

vozidkih oz. individualno
po6ivalnikih

in z

prilago.jenih

razli6nimi zdravstvenimi

specifikami omogoditi povsem novo Zivlienjsko
izkusnjo v obliki udeleZbe na taborjenju, kar
za.jema bivanje v Sotoru, pripravo obrokov na
prostem, dvig in spust taborniske zastave,
druzenje ob tabornem ognju, prepevanje,
spoznavanje taborniSkih vsebin, kopanje v
bazenu, nodni in dnevni sprehod/pohod, obisk
terapevtskega para drustva Tadke pomagadke,
obisk dlanice ansambla Avseniki ter obisk
tabornikov iz Rodu sivih jels iz Trebnjega.
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Za izvedbo tabora smo sodelovali z

OS

Drska (blazine), z URSZR (stabni Sotori), s
taborniki iz Rodu sivih JelS (kuri5de) ter z AB
popravila (majice za zaposlene)._Vse ostale
pripomo6ke potrebne za izvedbo taborjenja
kot so: bazen, prenosni Zar, elektridni
kuhalnik, elektriani meSalnik, mize, stole,
klopi, hladilno skrinjo, dvigalo, vozid,ek za
smeti, vozidek za nego, posteljnino, slin6ke,
plavalne plenice, kape s Siltom, rutice,
zastavo, radio, kuhinjske pripomodke,
pripomo6ke za izvedbo aktivnosti, naglavne
svetilke, cev za vodo, kolut z elektridnim
kablom. je zagotovil zavod oz. posamezni
zaposleni.

I
I

t

Tako udelezenci kot tudi zaposleni so po koncu taborjenja izrazili veliko zadovoljstvo in Zeljo
po ponovni udelezbi na taborjenju.
PROJEKT )EUROPEAN MILE(
...'..

Po vsej Sloveni.ji smo zbirali kilometre, ki jih je
nacionalni koordinator akcrje (Sportna unija
Slovenije) ob zaklju6ku akcije pretvoril po enadbi
1 km = '1 cent. CilJ projekta .ie bil zbrati vsaj
100.000 km. Kilometre/cente .je lahko prispeval
vsak, ki rad hodi, tede, rolka ali se ukvarja z
drugimi rekreativnimi dejavnostmi, kjer nabira
kilometre. Svoje kilometre so lahko darovali na
spletni strani European Mile.

;,

K sodelovanju smo pritegnili vladne in nevladne
organizacije v Novem mestu in Sirse, osnovne in srednje sole, podjetja, planinsko drustvo, ...
S strani Drustva Vezalka, Sportne unije Slovenije in Drustva novomeskih Studentov smo na
zakljudni prireditvi, ki je potekala 5. junija 2021 prejeli donacijo v viSini 1.000,00 EUR.
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
V tednu med 16.9.2021 in 22.9.2021je potekal Evropski teden mobilnosti, pod sloganom:
zdravo. Potuj trajnosfno.
ki je bil namenjen spodbujanju trajnostne mobilnosti.

(,

)Zlyl

Vsakega 22. septembra lokalne skupnosti predstavijo svoja mestna sredi5da v drugadni lu6i in
izvedejo kljudne de.javnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na dolodenih
obmodjih, spodbujaniu uporabe tralnostnih oblik prevoza in ozave5danju prebivalcev o vplivih
njihove izbire potovalnega nadina.

Uporabniki enote Trebnje so se dne 22.9.2021 udelezili Dneva brez avtomobilov, ki je bil
organiziran na parkiri56u pred ob6insko stavbo in delu Golievega trga. V sklopu dogodka so
potekale razlidne aktivnosti, katerih so se z zanimanjem udele2ili: ustvarjalna delavnica risanja
s kredami, TIC - ove igrarije, predstavitev gasilskih vozil, predstavitev sistema Smart city
bikes, predstavitev Policije in ogled policilskega vozila.
Prlkazana je bila tudi vaja posredovan.ja razlidnih slu2b (PGD Trebnje, ZD Trebnje in PP
Trebnje) v primeru prometne nesrede.
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO, SMIHEL

IEI:

Q7

39 33

246,

3,

e-mail : info@vdc-nm.si

SOOO

NOVO

MESTO

g
Z uporabniki smo ozavestili, da l.judje s sodobnim slogom Zivljenja ogro2amo na6o prihodnost
in prihodnost nasih potomcem. Ugotavljali smo kako promet vpliva na onesnaZevania zraka
in hkrati lahko ogroza zdravje in Zivljenje lJudi.
uporabnikiVDC Novo mesto, enota I in ll, so se v okviru Evropskega tedna mobilnosti, udeleZili
pohoda po Novem mestu; iz Smihela na Grm, 6ez Ragov log ter krozno dez mesto nazaj.
Pohod.le bil organiziran in realiziran v sodelovanju s Planinskim drustvom Krka.

Trasa poti je bila speljana po raznolikem okol.ju, pri demer je vedji del bo potekal po
makadamu. Pohod je bil prilagojen pohodnikom ter razmeram na poti in namenjen prijetnemu
druZenju. Dogodek je bil namenjen spodbujanju k uporabi trajnostnih prevoznih sredstev.
)PRIZGIMo SVEEKO MANJ

-

ZA VEE NASMEHOV(

Skupaj z Javnim podjetjem Komunala Novo mesto smo drugo leto
zapored izvedli druZbeno odgovorno in hkrati okoljsko obarvano
akcijo, s katero Zelimo prispevati k zaS6iti naSega okolja pred odvedno
plastiko. Pripravili smo lesene svedke, ki so bile plod skupnega dela
dolenjskih obrtnikov in nasih uporabnikov. Lesene svedke so na
prodaj v trgovini zavoda, preko nase spletne strani, v dneh pred 1.
novembrom smo postaviti stojnico v bliZini novome5kih pokopaliS6
Lo6na in Smihel, kjer smo svedke prodajali ali sprejemali prostovol.ine
prispevke.
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POHODNISTVO

Pohodnistvo je Sportna in rekreativna aktivnost, ki temelji na hoii, obenem pa ponuja tudi
spoznavanje naravnega okolja ter aktivno do2ivljanje raznovrstnosti kulturno-etnolo5kega
bogastva pokrajine, na vnaprej dolodeni, ure.ieni in ozna6eni trasi.
Med uporabniki je pohodnistvo priljubljena aktivnost. Prilagojeno njihovim zmoZnostim jo
izvajamo v vseh enotah zavoda.
letu 2021 smo nadaljevali s sodelovanjem s Planinskim druatvom Krka in skupal z njihovimi
vodniki v vseh enotah zavoda izvedli naslednje pohode:
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Zap.St
1

2.
3

4
5

6

TURA
SEVNO.TR KA GORA AKCIJA PZS-GOGO
Str,ltHEt--Rox
PLANICA TAI\,4AR
15.9
GACE
22.9.
OKOLI NI\,4-TEDEN MOBILNOSTI
29.10. TRDINOV VRH

datum
9.6
22.6
25.8

ST. UDELEZENCEV
12
10

46
9
10
16

9.6. so se uporabniki udelezili inkluzivnega pohoda v okviru akcrje Planinske zveze Sloveni.leGO-GO (gibalno ovirani gore osvajajo) ki nagovarla k telesni dejavnosti vse gibalno ovirane,
da zapusiilo udobje kavda in enolidnega vsakdana ter se podajo v naravo, dru2bo in novim
dogodiv5dinam naproti.
Vodniki PD Krka vodijo pohode prostovoljno, s strani Mo Novo mesto so pridobili donacijo za
financiranje prevoza na pohodniski izlet v Tamar.
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Pohode izvajamo v dopoldanskem aasu,
praviloma od 8.00 do 12.30 ure, povpredno
na pohodih prehodimo 8 kilometrov poti. Pri
izbiri primerne ture se pred pohodom
posvetujemo z vodniki Pd Krka in jo

I

prilagodimo udelezencem. Vodniki
planinskega dru5tva Krka prevzamejo

vodenje pohoda in

'-

uporabnikom
pripoveduje.lo zanimivosti ob poti, zgodbe in
anekdote. Pri izvedbi pohoda kot prostovoljci
sodelujejo upokojeni sodelavci in obdasno
tudi svolci uporabnikov.
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Poleg pohodov s PD Krka v vseh treh enotah izva.lamo tudi krajse pohode.
25. avgusta smo izvedli celodnevni pohodniSki izlet iz Planice do doma v Tamarju. lzleta so
se udelezili uporabniki iz vseh treh enot zavoda.
Neprecenljiv je obdutek zmage ob osvojitvi zadanega cilja in potrditev uporabnikom, da ob
podpori in spodbudi zmorejo veliko in 5e ved.

LETOVANJA
Bled
V 6asu od 6.9.

Bledu.

-

10.9. smo s skupino 11 uporabnikov letovali na turisti6ni kmetiji Pr'Poviin, na

Gostoljubni domadini so poskrbeli za prijetno nastanitev in odlidno hrano, pripravljeno iz darov
njihove kmetije. V razlidnih sla56idarnah med Bledom in Bohinjem pa smo preverjali tudi, ali so
Blejske >kremsnite( res tako dobre, kot pravijo.

Prelepo okolje Triglavskega narodnega parka je poskrbelo, da so nasi, ravno prav dolgi
pohodi, minevali v obdudovanju lepih razgledov in dudovite narave.
Povzpelr smo se na planino Zajamniki,
kjer smo obdudovali idilidne lesene
stanove, ki sestavljajo pravo pastirsko
)mestno ulico(
pri prijazni
pastirici privoS6ili tudi kislo mleko, kot
se na planini spodobi.

in si
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Ker se Bled in Bohinj ponasata z
mnogimi vodnimi viri, smo se okopali
tudi v Blejskem jezeru ter se sprehodlli
skozi sotesko l\,4ostnice, kjer smo
obaudovali njeno kristalno aisto vodo
in drzno preoblikovane skale. Povzpeli
pa smo se tudi do velidastnega Slapu
Savice, kjer

je bil

nekod

krSden

Crtomir.

Z zgodovino in Zivljenjem tamkaj5njega prebivalstva, smo se seznanili med ogledom treh
etnografskih muzejskih zbirk. V Oplenovi hisi smo se seznanili z bivanjsko kulturo s konca
19.stol v Bohinju. V Muze.ju TomaZa Godca smo si ogledali razstavo posvedeno f . in 2.
svetovni voJni ter usnjarno; v Plan5arskem muzeju pa smo si ogledali staro va5ko sirarno.
VARSWENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO, SVIUCL 3, SOOO NOVO MESTO
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TK lvlarianca
Skupina 7 uporabnikov je v 6asu od 13.9.
Kostrivnici.

-

17.9. 2021 letovala na Turistidni kmetiji v Spodnir

DruZina eernilogar nas je razva)ala z dobro domaSo
hrano, preizkusili pa smo tudi sladice v okolici. Uzivali
smo v kopanju v bazenu, ki je del njihove ponudbe.
Prijetni so bili sprehodi po srdni poti, ki vodi po gozdu ob
nlihovi kmetiji.
Gospodar David nas je s pr,kolico in traktorjem zapeljal
do Kraljevega vrelca, kjer smo pili zdravilno mineralno
vodo in si v kozolcu toplarju ogledali zbirko starega
orodja.
Na kmetiji smo pomagali pri pripravi na trgatev; pranju
zabojdkov, se udeleZili trgatve in lupili krompir.
Spoznavali smo zanimive kraje in sicer: Zdravili5ki park

in trgovino s steklenimi izdelki Steklarne RogaSke
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Slatine v Roga5ki Slatini ter muzej na prostem v Rogatcu. V Olimju smo si ogledali DeZelo
pravljic in domisljije ter samostan Olimje. V Cokoladnici so nam razlozili izdelavo dokolade, s
katero smo se tudi posladkali.
Za popestritev letovanja je poskrbela ga. lrina Telban s terapevtsko psi6ko Kimi.
TK [,4arianca
Skupina 1 1 uporabnikov je od ponedeljka 20. do petka
24.9.2021 dopustovala na turistidni kmetiji Marjanca
v pnjetni vasici Spodnja Kostrivnica, blizu Rogaske
Slatine.

Prijazna gostitelja, Tina in David eernogoj sta nas
razvajala z okusno doma6o hrano in nam ponudila
dodatne aktivnosti, ki so nam popestrile dni. Gospodar
nas je popeljal s traktorjem do izvira Kraljevega vrelca,
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kjer smo poizkusili zdravilno mineralno vodo in si na
kozolcu ogledali zbirko starega kme6kega orodja. Na
kmetiji smo ob6udovali domade Zivali, prepelice, osla
Pavlija, ki nas je zjutraj s svo.jim ogla5anjem prebujal,
poni Neli, race in krave na pas..
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Na Stevilnih klopcah smo posedali in uZivali v prelepih
razgledih.

V 6etrtek so naipogumnej5i plavalci izkoristili son6no in
toplo vreme za plavanje v zunaniem bazenu ob hisi.

Ker smo bili v teh krajih prvid smo z zanimanjem raziskovali okolico, odSli smo v Roga5ko
Slatino in si v Aninem dvorcu ogledali razstave. Spoznali smo Smarje pri JelSah in Rogatec,
kjer smo se v dvorcu Strmol preizkusili kot steklopihalci. V muzeju na prostem v Rogatcu smo
si ogledali staro kmedko hiSo, gospodarsko poslopje, posebej zanimiva.le bila trgovina z
blagom.
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO, SMIHEL3, SOOO NOVO MESTO
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lzpred kmetije smo imeli audovit pogled na Bod, ki smo ga v sredo poblizje spoznali, ena
skupina se je iz kode pri velikonoanici, mimo rastiSda velikonodnice, ki velja za ogro2eno
rastlinsko vrsto in za pravo znamenitost, sprehodila do kode na Bo6u. Ostali so se na Bod
pripeljali s kombijem in se sprehodili do cerkvice sv. fvliklavza.
V petek smo se poslovili od pruaznih gostiteljev in se ob poti domov ustavili v Poddetrtku, na
Jelenovem grebenu in iz 6okoladnice v Olimju odnesli domov sladke dobrote za nase

najdrale.
PROJEKT >IGRAJ SE Z MANO(
Letos je v organizaciji Druswa za kulturo inkluzije in

Centra Janeza Levca Ljubljana potekal Ze

15.

Ivlednarodni festival 'lgraj se z mano'.

Znova smo se odlodili za sodelovanje in pripravili dve
glasbeni todki s harmoniko, ki sta dostopni v spletni
platformi YouTube.
a
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BIX. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM

MESTU

V lelu 2021 so bili alani delovne skupine za promocijo zdrav.ia na delovnem mestu Se isti, kot
v letu 2020, saj je bila imenovana delovna skupina s sklepom 5t. 0070-2/20'18-4' dne
11.8.2020, za obdobje dveh let. lmenovani alani so: Jan.ia Jakse, Aleksandar Postolov, Melita
Jarc, Luka Sarman in Martina Golobid.
Delovna skupina je v zadetku leta 2021 pripravila program promocije zdtavla na delovnem
mestu, da bo:
zaposlene obveSdala z obvestili zunanjega sodelavca za varstvo pri delu Opus Biroja;
organizirala pohode, piknike, dru2enja, telovadbo;
poSil.iali bodo pro5nje za donacijo (za vodo, dokolado, slane in sladke prigrizke,
denarna sredstva);
organizirali predavanja na temo dejavniki tveganja, krvni tlak, zdrava prehrana, test
hoje, zdravo psihidno stanje posameznika, obnovitev prve pomo6i, CPP (cestno
prometnih predpisov); tema predavanja bo odvisna od cene:
fizioterapevt bo Se naprej la.isal bole6ine zaposlenim;
5e naprej bodo zaposlene spodbujali k odkriti komunikaciji in skupnemu druzenju
(silvestrovanje, pohodi, kolesarjenje....). Vta namen se preveri koliko je zanimania za
igranje nogometa, odbojke, badmintona in v primeru, zanimanja, bo zavod najel
telovadnico. lsto6asno se tudi preveril kolikoJe zanimanja za kopanje na bazenu,..
v letu 2021 bodo poskusali organizirati nodno sankanje na Vr5idu, neko6 pa vzpon na
Triglav.

-

-

Navedeni program promocije .ie delovna skupina
poskusala realiziratl v okviru finananih zmoZnosti in

!

)normalnih 6asov( (Covid-l9). Ker pa smo se v lelu 2021

5e vedno borili z

obvladovanjem okulb

zaiezitvijo, prepre6evanjem in
z virusom SARS-2, je temu

primerno delovala tudi delovna skupina.
Organizirali so dva pohoda:
15.5.2021 na Pogorelec (TOPLISKI TRIGLAV) in
16.7 .2021 na Gade.
Uspe5no so izvedli le drugi pohod, saj so morali zaradi
zelo slabega vremena prvi pohod odpovedati.
Y lelu 2021 Je bila izvedena tudi delavnica TPO (temel.ini

-

postopki ozivljanja) s pomodjo uporabe defibrilatorja
(AED). Zaposleni smo se seznanili s priporoaili za

izvajanja TPO v dasu pandemije koronavirusa. Verietnost,
da se zna]demo v situaciji, ko je iz razlidnih razlogov
ogroZeno 2ivljenje dloveka, ni tako majhna, kot se morda zdi. Skupaj smo osveZili vesdine in
znanje temeljnih postopkov oZivljanja predvsem pa se zne bili ob6utka strahu. de bi se zna5li v
situaciji, ko bi morali oZivljati.
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PROSTOVOLJNODELO

Lelo 2021je bilo 5e vedno v znamenju COVID - 19 in posledi6no je bilo tudi prostovoljsko delo
modno omejeno. Prostovoljce smo sprejemali le ob ustreznih potrdilih - PCT in ob 6asu, ki nam
jih je narekovala dinamika pojavov oku2b v zavodu.
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Ob6asno sta nas obiskovala dva prostovoljca, ki
sta pomagala pri izvajanju razlidnih aktivnostih na
podrodju druzabnistva. Vkljudevala sta se v bivalno
enoto Trebnje in v institucionalno varstvo v enoti
Smihel. Skupno sta opravila 63 ur prostovoljnega

I
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dela.

Varstveno delovni center Novo mesto, je s
16.7.2021 prejel logotip mladim prostovoljcem

t

prijazna organizacila, ki jih podeli slovenska mreza
prostovoljskih organizaci).

XL

SODELOVANJE Z OKOLJEM IN MEDIJI

V letu 2021 smo nadaljevali s sodelovanjem z mediji, s prezentiranjem VDC v

javnosti,
komuniciranju in sodelovanju s svojci (osebno in/ali preko telefona, e-poste, obidajne poste) in
ostalimi dolgoletnimi partnerji VDC Novo mesto.
Tako.ie o nas ali v povezavi z nami bili objavljeni prispevki na lokalni televiziji VaS kanal, radiu
Krka, 6asopisu Dolenjski list, Ziva in internetnih strah Na dlani, Demokracija, Lokalno.
Dolenjskanews, Mestnik, MojaObdina, Cekin.si.
Poleg tega smo preko e-po6te, telefonskih klicev, video - konferenc ohranili stike in sodelovali
z'.

- lokalnimi osnovnimi in srednjimi Solami,

-zRsz,777S,CSD,
- MO Novo mesto in ostalimi obdinami iz katerih prihajajo naSi uporabnikr,
- Ministrstvom za delo, druZino, socialne zadeve in enake moZnosti in Ministrstvom za zdavje,
- RIC Novo mesto, CIK Trebnje,
- Drustvom Sozitje, Drustvom Mali Princ, Drustvom Mali plac
- drugimi VDCji in socialnovarstvenimi zavodi po Sloveniji,
- Rdedim kriZem Slovenije - OZ Novo mesto,
- Socialno zbornico Slovenije,
- Lions klubom Novo mesto,
- podjetji, kot so Krka, Medle, Komunala Novo mesto, Tisk Sepic, Bent in Stevilnimi drugimi.
Porodila so pripravili:
Andreja Jurovid, An dreja Klobuaar, Janja Jakie, Greg Mirt, Maja l/edic Tomid, Martina
Golobid, Melita Jarc, lVojca Zver, NataSa Turk, R enata Grill , Sandra Grabi0, Suzana Savi6i6 in
mag. witja Mezik
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Direktor:
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MeZik
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