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1 UVOD 

 

Varstveno delovni center Tolmin je bil ustanovljen 8. avgusta 2001 in od 1. januarja 2002 je samostojni 

javni socialno varstveni zavod, ki na dan 31.12.2020 vključuje 46 uporabnikov.   

Kot vsako leto, smo tudi leto 2020 začeli z veliko mero optimizma, delovnega elana, smelimi delovnimi 

načrti. V prvih mesecih leta smo že lahko slišali kaj se dogaja v tujini, da se širi neznani virus med 

ljudmi v daljnih deželah. Sledili smo zastavljenim ciljem delovnega načrta, a tudi budno spremljali 

aktualno zdravstveno problematiko, ki se je hitro razširila po vsem svetu. Naposled, že marca, smo se 

prvič soočali z epidemijo v našem skoraj 40 letnem delovanju VDC ja. Pogumno in hkrati premišljeno 

smo se soočali z vsemi izzivi, ki jih je epidemija prinesla s seboj. 

Poleg upoštevanja vseh zdravstvenih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja virusa, nam je bilo 

pomembno ohraniti tudi duševno zdravje uporabnikov in zaposlenih. Zato smo delo organizirali tako, 

kot so priporočala resorna ministrstva in NIJZ, z obilo zdrave kmečke pameti, da smo ob vseh ukrepih 

ostali človeški, povezani, aktivni in prisotni. Skrbeli smo, da nismo izkazovali strahu in panike med 

uporabniki, veliko je bilo potrebnih pogovorov, svetovanj, izobraževanj, poučevanj o samem virusu tako 

z uporabniki kot z zaposlenimi. Zaposleni so imeli možnost udeleževanja na superviziji preko Zooma, 

imeli so možnosti koriščenja dopustov, čakanja na delo, delo od doma in druge ugodnosti, ki jih je 

interventna zakonodaja omogočala.  

Kljub zelo posebnemu letu 2020 lahko sklenemo, da smo v tem letu opravili veliko dela, izvedli 

ogromno projektov, tudi na daljavo, preko spleta, uvajali nove storitve, kot npr. mobilno službo, podporo 

na daljavo ipd. ter izvedli tudi vsa načrtovana investicijsko vzdrževalna dela, o čemer podrobneje pišemo 

v nadaljevanju poročila. 

 

Doseženi cilji v letu 2020:  

• uspešna izvedba vseh grobih GOI del 2. in 3. faze prenove kletnih prostorov v pritličju 

prizidka občinske stavbe ter vgradnja stavbnega pohištva in obnova fasade občinske 

stavbe 

• uspešna izvedba 1. faze EU projekta »Vrtičkanje in hortikulturna terapija« 

• uspešna izvedba 1. faze prenove mansarde in izolacija strehe na stavbi 2 

• preureditev etažnih prostorov za vzpostavitev sive in rdeče cone v bivalni enoti na 

Rutarjevi 

• vgradnja dveh požarnih vrat v stavbah 1 in 2 

• izvedba elaboratov za odmero nadomestila za stavbno zemljišče za stavbo 1 in 2 ter vpis 

stavb v kataster stavb  
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• v sodelovanju z Društvom Sožitje Tolmin (uspešno pridobili del sredstev na FIHO 

razpisu)  zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva (12 oken) v Bivalni skupnosti 

Zalog  

• izvedba sestankov koordinacijske skupine za covid-19 s koordinatorji Goriške regije v 

VDC Tolmin 

• izdelava Kriznega načrta ter vseh dopolnitev skladno z dodatnimi priporočili, po 

posvetovanjih s člani koordinacijske skupine za covid-19, s Civilno zaščito Tolmin in z 

Zdravstvenim domom Tolmin 

• izdelava Ocene tveganja zaradi možnosti okužbe s covid-19 na delovnem mestu  

• uspešno organizirano delo na domu v času prvega vala epidemije za eno delavko 

• posodobitev internih pravilnikov zavoda 

• pridobitev certifikata kakovosti EQUASS Assurance  

• uspešna izvedba evakuacijske vaje v primeru požara  

• uspešna izvedba letovanja v manjših skupinah za stanovalce bivalnih enot  

• delno realizirana interna izobraževanja za uporabnike in za zaposlene, realizacija 

izobraževanj na daljavo 

• objava prispevka o VDC Tolmin v Tolminskem zborniku 2020 

• uspešna izvedba obvezne prakse študentke delovne terapije 

• uspešna izvedba prostovoljnega dela ene prostovoljke do začetka epidemije 

 

Dosežki uporabnikov v letu 2020: 

• zmaga stanovalcev Bivalne skupnosti Zalog v tekmovanju vseslovenskih VDC-jev za 

Bučo velikanko. Tekmovanje je organiziral VDC Tončke Hočevar iz Ljubljane. 

Stanovalci so tako dobro skrbeli za bučo, da je zrasla v pravo velikanko, z zmagovalno 

težo 75 kilogramov.    

• trinajst uporabnikov je uspešno zaključilo sodelovanje v projektu Moja Knjižnica, v 

organizaciji  Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin in za nagrado prejelo brisačo iz 

mikrofibre. 

• uspešna izvedba kulturnega programa ob prazniku Prešernov dan v VDC Tolmin. 

• peka pustnih dobrot z dijaki Gimnazije Tolmin, pustno rajanje z otroki VVZ Tolmin in 

obisk uslužbencev Občine Tolmin. Pri projektu je sodelovalo enajst uporabnikov. 

• v okviru festivala Bralnice pod slamnikom smo v mesecu februarju, v  VDC Tolmin, 

pripravili glasbeno – lutkovno predstavo »Magdalenca išče ženina«. Na ogled predstave 
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smo povabili otroke iz VVZ Tolmin, prijatelje (uporabnike) iz VDC Nova Gorica in 

VDC Idrija-Vrhnika. Kratek kulturni program sta povezovali dve uporabnici VDC 

Tolmin. Lutkovno predstavo je, z repertoarjem kratkih pesmi, popestril Pevski zbor 

VDC Tolmin. Po predstavi je sledila delavnica izdelovanja lutk iz papirja. Sodelovalo 

je štiriintrideset uporabnikov. 

• uspešen nastop pevcev in igralcev na dogodku »Kulinarični vrtiljak«, v okviru projekta 

Dnevi evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine na dvorišču VDC 

Tolmin. Dogodek je bil zaradi ponovne razglasitve epidemije namenjen samo 

uporabnikom in zaposlenim v VDC Tolmin.  

 

• v času epidemije covid-19 smo iskali priložnosti aktivnega sodelovanja uporabnikov 

na spletnih natečajih. Rezultati aktivnega sodelovanja so: 

➢ uspešno sodelovanje na Natečaju za kratke zgodbe v lahkem branju v slovenščini. V 

obliki lahkega branja smo napisali zgodbo »Magdalenca išče ženina« in jo po 

elektronski pošti poslali organizatorju natečaja, Zavodu Risa. V ta namen smo 

oblikovali skupino za testno branje, v kateri je sodelovalo deset uporabnikov. 

➢ uspešno sodelovanje treh stanovalcev bivalne enote na spletnem natečaju Razgledi 

doma, v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Likovna dela v tehniki 

kombinacija fotografije in risbe so bila poslana organizatorju natečaja. 

➢ uspešno sodelovanje dveh stanovalcev bivalnih enot na spletnem natečaju Ocean v 

skodelici, v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Likovni deli v tehniki 

akvarela na papirju sta bili poslani organizatorju, ki ju je predstavil v svoji spletni 

galeriji.  

➢ uspešno sodelovanje osmih uporabnikov dnevnih enot (VVZ) na fotografskem natečaju 

Znamenitosti in lepote domačega kraja skozi objektiv deklet in fantov s posebnimi 

potrebami, v organizaciji Zveze Sožitje. V tem primeru je šlo za delo na daljavo, saj je 

mentor telefonsko podal navodila za fotografiranje motivov, da so lahko med epidemijo 

ustvarjali doma.  

➢ uspešno posnet videospot za 29. Državno revijo Zapojmo, zaplešimo, zaigrajmo. 

Nastopajoči so posneli pevsko-igralski nastop z naslovom »Le vkup, le vkup uboga 

gmajna« in posnetek odposlali organizatorju spletnega dogodka, CUDV Dobrna. 

Štirinajst nastopajočih je prejelo več praktičnih nagrad in priznanje z utemeljitvijo 

uspešnosti prispevka.   
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Doseganje zastavljenih ciljev, določenih v obrazložitvi Finančnega načrta in programa dela za 

leto 2020 ocenjujemo po posameznih področjih dejavnosti:  

- področja dejavnosti v dnevnih enotah (v delavnicah) – storitve vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji (dalje: storitev VVZ) 

- področja dejavnosti v bivalnih enotah – storitve institucionalnega varstva odraslih 

(dalje: storitev IVO) 

- področja dejavnosti zdravstvenega varstva (dalje: storitev ZV). 

 

2 PODROČJA DEJAVNOSTI V DNEVNIH ENOTAH (V DELAVNICAH)   

 

Obsegajo osnovno in socialno oskrbo. Osnovna oskrba zajema bivanje, prehrano, tehnično 

oskrbo in prevoze. Socialna oskrba pa zajema vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi 

pogoji. 

Osnovna oskrba 

Opis storitve po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. 

Bivanje: dejavnost se je v celoti izvajala na lokaciji Rutarjeva ulica 18 v Tolminu, razen v 

primerih integrirane zaposlitve uporabnikov, ki so potekale v Domu upokojencev v Tolminu (v 

času pred epidemijo in v času med prvim in drugim valom), v podjetju Aurenis v  Poljubinju in 

v podjetju Sprinkler v Tolminu.   

Prehrana (pogodbenik Catering Šorli, s.p.): v letu 2020 nam je pogodbenik dostavljal in 

razdeljeval tople obroke od ponedeljka do petka. 

Tehnična oskrba: v letu 2020 je vzdrževalec skozi celo leto opravljal razna vzdrževalna dela: 

popravilo ogrevalnih teles v sobi uporabnikov, odmašitev lijaka, menjava žarnic, sanacija plesni 

v kopalnici, menjava ročajev omar, popravilo dozirnikov za milo, popravilo vtičnice, 

zamenjava pokrova na školjki, popravilo vrtnega orodja, izvajanje interne selitve, vzdrževanje 

radiatorjev (izpust zraka), redno beleženje evidenc za legionelo, vzdrževanje strojev in skrb za 

redno servisiranje, vzdrževanje voznega parka, urejanje zelenice in dvorišča, košnja trave, 

prekopavanje vrtov, izdelovanje pripomočkov za kooperantsko delo ali za izdelovanje izdelkov 

lastnega programa ipd. Z zunanjimi izvajalci pa so bila opravljena druga vzdrževalna dela, ki 

jih je koordiniral vzdrževalec (sodelovanje na operativnih sestankih tekočih investicij v VDC, 

servisiranje klima naprav, dvigal, stopniščne ploščadi, sodelovanje pri preureditvi prostorov v 

sivo/rdečo cono ipd.). 

Prevozi: storitev je bila v letu 2020 okrnjena zaradi epidemije in posledično so uporabniki 

ostajali večinoma doma. Pred epidemijo smo imeli organizirane prevoze vsak dan med 6.00 in 
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15.00 uro. Uporabniki so koristili vožnje z javnim avtobusnim prevozom; s kombijem 

pogodbenika Cvetko Koren, s.p.; z lastnim prevozom s svojci. Peš je v VDC vsak dan od doma 

prihajalo 6 uporabnikov (pred epidemijo), iz bivalne enote  pa 17 oziroma 16 (od septembra 

dalje) uporabnikov.  

Voznik oseb s posebnimi potrebami je vsak dan s službenim vozilom izvajal prevoze za 

uporabnico na invalidskem vozičku. Med prvim valom epidemije smo imeli vzpostavljeno zgolj 

varstvo za uporabnike IVO, zato se tedaj prevozi niso izvajali. Od junija 2020 dalje, pa se je 

omenjena uporabnica redno vključevala v storitev VVZ in kasneje, v drugem valu epidemije, v 

nujno varstvo, zato smo tudi dnevno poskrbeli za prevoz v VDC in nazaj. 

 

Socialna oskrba 

Opis storitve po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. 

Storitev VVZ se je od januarja do sredine marca 2020 izvajala v naslednjih delovnih skupinah: 

Delavnica oz. 

delovna skupina 

Št. uporabnikov 

12.3.2020 

Povprečna starost 

uporabnikov 

Vodja delavnice 

 

1. 12 40,67 Delovni inštruktor I 

2. 11 51,82 Delovni inštruktor I 

3. 15 42,00 Skupinski habilitator 

4. 8 51,14 Skupinski habilitator 

Skupaj 45   

 

Od 13.3.2020 pa do 31.5.2020 smo imeli vzpostavljena dežurstva za uporabnike IVO, 

uporabniki VVZ pa so v prvem valu epidemije ostajali doma.  

Od 1.6.2020 dalje pa smo vzpostavili ločene delavnice (v prostorih 1. in 4. delovne skupine) za 

uporabnike VVZ. 

S septembrom 2020 smo v storitev VVZ vključili 1 novega uporabnika. Z razglasitvijo drugega 

vala epidemije smo organizirali nujno varstvo v prostorih 4. delovne skupine. V to storitev so 

se nato do konca leta vključevali trije uporabniki. Uporabniki, ki so se dnevno vključevali v 

storitev VVZ in zaposleni so bili ločeni od uporabnikov in zaposlenih v IVO v največji možni 

meri.  

Za ostale uporabnike, ki so - kljub možnosti, da se vključijo v dano storitev - ostajali doma, 

smo izvajali storitev podpora na daljavo. Za uporabnike, vključene v IVO, smo izvedli storitev 

VVZ in storitev IVO v razmerju 8+16 ur. Uporabniki IVO so v storitvi VVZ bili razdeljeni na 

dve manjši delovni skupini (ena v prostorih 3. delovne skupine, druga v prostorih predavalnice, 

večnamenskega prostora).  
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Nove delovne skupine od 1. 6. do 31. 12. 2020 

Št. uporabnikov 

31.12.2020 

 

Povprečna starost 

uporabnikov 

Delavnica 3. (storitev 8+16) 9 53,00 

Predavalnica (storitev 8+16) 7 55,14 

Delavnica 4. (uporabniki VVZ; nujno varstvo) 3 39,33 

Podpora na daljavo 27 41,59 

SKUPAJ 46 46,76 

 

 

Vključeni uporabniki po delovnih skupinah v storitvah VVZ, po spolu in po stopnji motenosti, 

na dan 31.12.2020 
 

Delovna skupina  

 Motnja  

Skupaj 

po 

spolu 

 

Skupaj lažja zmerna težja težka kombinirana 

Delavnica 3. + 

predavalnica 

(storitev 8+16) 

Moški  / 1 / / 7 8 16 

Ženske  / 3 1 / 4 8 

Delavnica 4. 

(uporabniki VVZ; 

nujno varstvo) 

Moški  / / / 1 / 1 3 

Ženske  / 1 / 1 / 2 

Podpora na daljavo Moški  / 12 / / 4 16 27 

Ženske  / 7 2 / 2 11 

skupaj  /     M:  Ž:  46 

 

 

Vključeni uporabniki po delovnih skupinah v storitvah VVZ, po občinah in po spolu, na dan 

31.12.2020 
 

Delovna 

skupina 

 Občina  

 Bovec  Kobarid  Tolmin  Kanal  Nova 

Gorica 

skupaj 

po spolu 

Skupaj 

Delavnica 3. + 

predavalnica 

(storitev 8+16) 

Moški 1 2 4 / / 7 

16 Ženske 1 2 2 1 3 9 

Delavnica 4. 

(uporabniki 

VVZ; nujno 

varstvo) 

Moški / / 1 / / 1 

3 
Ženske / / 2 / / 2 

Podpora na 

daljavo 

Moški 4 2 9 1 / 16 
27 

Ženske 1 2 6 2 / 11 

skupaj       46 46 
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Vključeni uporabniki po delovnih skupinah v storitvah VVZ, po starosti in po spolu, na dan 

31.12.2020 
 

Delovna skupina 

 Starostno obdobje  

 18-

20 

21-

25 

26-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

64 

65- skupaj po 

spolu 

Skupaj 

Delavnica 3. + 

predavalnica 

(storitev 8+16) 

Moški / 1 / 1 2 2 2 8 

16 Ženske / / 1 2 2 2 1 8 

Delavnica 4. 

(uporabniki 

VVZ; nujno 

varstvo) 

Moški / 1 / / / / / 1 

3 
Ženske / 1 / / / / 1 2 

Podpora na 

daljavo 

Moški / 2 7 3 1 1 2 16 
27 

Ženske / / 7 1 1 1 1 11 

Skupaj          46 46 

 

Povprečna starost 46 uporabnikov storitev VVZ je 46,76 let. Nad starostjo 55 let je že 14 

uporabnikov storitev VVZ, kar predstavlja 30,4% vseh vključenih uporabnikov. 

 

2.1 VODENJE 

Individualni programi, evalvacije: v letu 2020 smo izvedli evalvacije individualnih programov 

za vse uporabnike. Pri izvedbi evalvacij so bili uporabniki aktivni člani pogovora in nosilci 

opredeljevanja ciljev za prihodnje obdobje. Individualni program za novo vključenega 

uporabnika je v izdelavi. Žal nam je epidemija onemogočila, da bi IP dokončali v predpisanem 

roku. Omenjeni uporabnik je z razglasitvijo epidemije ostal doma in se ni več vključeval v 

VVZ. Nudena mu je storitev podpora na daljavo. Dokončanje IP skupaj z uporabnikom in 

predstavitev le-tega staršu/skrbniku bomo storili takoj, ko bodo epidemiološke razmere to 

omogočale.  

Opolnomočenje uporabnikov: uporabniki so bili vključeni v različne aktivnosti z namenom 

ohranjanja pridobljenega znanja, sposobnosti ter učenja novih vsebin in veščin. Različne 

aktivnosti jih spodbujajo, da razvijajo pozitivno samopodobo ter spodbujamo njihovo 

samostojnost. Izvedene aktivnosti za opolnomočenje uporabnikov, kot so ustaljeni redni 

mesečni sestanki z direktorico, sestanki delovnih skupin, sestanki v bivalnih enotah, so bili sicer 

v letu 2020 okrnjeni. Zato pa smo velik poudarek namenili individualnim zaupnim pogovorom, 

klepetalnicam pri direktorici, individualnemu delu z uporabniki (razbremenilni pogovori, 

ohranjanje znanja, veščin). 

Sodelovanje s starši, svojci, zakonitimi zastopniki: s svojci smo bili v nenehnem telefonskem 

kontaktu, jih obveščali o novostih glede trenutnega stanja v času epidemije, nudili smo jim 

podporo in možnosti razbremenilnih pogovorov. V drugem valu epidemije smo jih redno 

obveščali, da imajo možnosti vključevanja uporabnikov v storitev nujno varstvo. Vse 
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pomembnejše informacije pa smo podajali staršem/svojcem/zakonitim zastopnikom tudi pisno 

z dopisi. Anketni vprašalniki o zadovoljstvu staršev, svojcev in zakonitih zastopnikov kažejo 

96,70% stopnjo zadovoljstva s storitvami VDC. V letu 2020 nam je epidemija preprečila, da bi 

se s starši/svojci/zakonitimi zastopniki srečali.  

Sodelovanje v multidisciplinarnih timih (uporabniki, zakoniti zastopniki uporabnikov, 

zaposleni, CSD ipd.): multidisciplinarni tim v letu 2020 ni bil sklican. Redno pa sodelujemo s 

Centrom za socialno delom Severna Primorska, Enota Tolmin in z ZD Tolmin. 

Drugo strokovno delo: drugo strokovno delo je obsegalo evalvacije in izvajanje individualnega 

načrta za vsakega uporabnika, delo s svojci in skrbniki uporabnikov, sodelovanje v strokovnih 

timih za uporabnike, sodelovanje z zdravstveno službo, vodenje sestankov za uporabnike, 

Komisije za prehrano, Komisije za urejenost prostorov in Komisije za pritožbe in pohvale na 

izvajanje socialno varstvenih in zdravstvenih storitev, vodenje dokumentacije za uporabnike 

ipd. V letu 2020 je bilo izvedenih manj srečanj omenjenih komisij, prav zaradi epidemije. 

V letu 2020 smo velik poudarek namenili individualnemu delu, s čimer smo omogočili 

uporabnikom možnosti razbremenilnih pogovorov in drugih aktivnosti, s tem pa posledično 

reševali morebitne stiske, strahove zaradi stanja v času epidemije. 

Veliko skrb smo namenili tudi obveščanju uporabnikov o novostih glede epidemije, možnost 

koriščenja različnih storitev (nujno varstvo, obiski na domu, podpora na daljavo). Za 

informiranje zaposlenih smo, poleg programa ISOV, uspešno vpeljali novost Info kamrca. To 

je informacijska soba, v kateri vodja redno ažurira podatke v povezavi z delovanjem VDC 

Tolmin (ažurni urniki, ažurni Krizni načrt, informacije o covid-19, informiranje o cepljenju, 

informiranje o pravicah in možnosti zaposlenih v času epidemije – čakanje na delo, karantene, 

odsotnost zaradi višje sile ipd.). 

Posebni projekti: zaposleni so, kljub omejitvam v storitvi VVZ, izvedli 53 različnih posebnih 

projektov, s katerimi so obogatili program uporabnikom (predstavljeni v poglavju 'Vsebine 

vseživljenjskega učenja'). Cilji posebnih projektov so slediti načelu vseživljenjskega učenja, 

omogočiti uporabnikom odkrivat, spoznavati, učiti se novih znanj, veščin v danih možnostih. 

Manj je bilo vključevanja v ožje socialno okolje, več pa na učenju za samostojnost (kuhanje, 

gospodinjenje, skrb za samega sebe ipd.). Izvedeni posebni projekti so predstavljeni v poglavju 

4.4. 

Vključevanje v okolje: v letu 2020 je bilo vsem omejeno in oteženo vključevanje v okolje, zaradi 

upoštevanja navodil in smernic za preprečevanje širjenja virusa. Kljub temu pa smo 

uporabnikom dnevno omogočali krajše in daljše sprehode, z namenom ohranjanja fizične 
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kondicije ter z namenom sproščanja in razbremenitve. Opažamo pa velik primanjkljaj pri 

ohranjanju že osvojenih socialnih veščin uporabnikov. 

Nadstandardne storitve: v letu 2020 nam je uspelo organizirati letovanje v času dobre 

epidemiološke slike, in sicer za uporabnike storitve IVO (mesec september 2020). Poleg tega 

so imeli uporabniki tudi možnost, da so vnovčili svoje turistične bone. Letovanje je potekalo v 

Portorožu, in sicer smo organizirali tri manjše skupine uporabnikov, ki so letovali v različnih 

terminih. V eni skupini so bili 4 stanovalci z vsak svojim individualnim spremljevalcem, v drugi 

skupini 6 stanovalcev z dvema spremljevalkama in v tretji skupini 5 stanovalcev s tremi 

spremljevalci. Na letovanju so izvajali program Dnevi zdravja, ki je bil prilagojen zaradi 

epidemije.  

Sodelovanje z drugimi institucijami: predstavljeno v poglavju 4.5. Sodelovanje uporabnikov z 

drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, javnimi in zasebnimi podjetji ipd. 

 

2.2 VARSTVO  

Varstvo zajema spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje pomoči pri 

vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri vstajanju, obuvanju, 

sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikacijah in orientaciji, 

varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri prevozih.  

Iz leta v leto narašča potreba po varstvu in neposredni pomoči uporabnikom, ki se starajo in ki 

jih spremljajo različna bolezenska stanja. Vedno več pomoči potrebujejo pri vseh vsakodnevnih 

opravilih, pri skrbi za samega sebe, pri opravljanju gospodinjskih opravil ipd.  Smo med 

redkimi VDC-ji v Sloveniji, kjer imamo kar 5 slepih oz. slabovidnih uporabnikov, ki vselej 

potrebujejo neposredno spremstvo.  

 

2.3 ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI  

• Kooperantsko (proizvodno) delo 

Kooperantsko delo izvajamo predvsem za podjetje TKK Srpenica in podjetje Aurenis d.o.o. 

Občasno sodelujemo s podjetjem Seplast d.o.o. in s podjetjem Kovinoplastika Bremec iz Mosta 

na Soči. V letu 2020 nismo imeli nobene reklamacije ali pripomb na izvedeno delo.  

V letu 2020 je vodja zaposlitvenega programa obiskal tovarno TKK Srpenica. Gospod Brane 

Fister mu je razkazal proizvodnjo, po tem sta se dogovorila za nadaljnje sodelovanje. Ker je 

delo za omenjeno podjetje kontinuirano, smo v letu 2020 nabavili paletni viličar, s katerim na 

kombi nalagamo paleto z dokončanimi izdelki.  
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Za podjetje Aurenis d.o.o. razstavljamo tuljave ter sortiramo baker in plastiko. Občasno tudi 

odvijamo kolute z čipi. Vodja zaposlitvenega programa vedno skrbi, da je delo s stališča 

higienskih standardov primerno. V kolikor ni (na primer plesen na komadih), delo zavrnemo. 

Pri delu uporabniki uporabljajo zaščitna sredstva (rokavice, delovna obleka, očala). 

V letu 2020 nam je ustaljen ritem presekala epidemija korona virusa. V mesecu marcu smo 

prenehali z izvajanjem zaposlitvenega programa. Z delom smo znova pričeli meseca junija. 

Kljub temu, da je bila meseca oktobra znova razglašena epidemija, zaposlitveni program 

nemoteno izvajamo. Vse delo opravijo zgolj uporabniki vključeni v IVO, kar je ne samo 

pohvalno, ampak osupljivo. Količina opravljenega dela je namreč enaka količini opravljenega 

dela, ko je prisotnih vseh 46 uporabnikov. Delo jim daje občutek, da se življenje normalizira, 

poleg tega pa opravljeno delo dobro vpliva na njihovo pozitivno samozavest, nenazadnje pa se 

količina opravljenega dela pozna tudi pri izplačilu višjih nagrad. 

 

Dosežena bruto proizvodnja po posameznih kooperantih od 1.1.2020  do 31.12. 2020 
 

USTALJENE DELOVNE SKUPINE    

KOOPERANT 

MESEC 

 

TKK     

 

AURENIS 

 

BREMEC 

 

SEPLAST 

 

SKUPAJ 

 

JANUAR 

 

1.050,00 € 

 

382,00 € 

 

0,00 € 
 

 

1.432,00 € 

 

FEBRUAR 

 

1.050,00 € 

 

100,00 € 

 

0,00 € 
 

 

1.150,00 € 

 

MAREC - JUNIJ 

 

1.400,00 € 

 

470,00 € 

 

0,00 € 
 

 

1.870,00 € 

 

JULIJ- AVGUST 

 

2.100,00 € 

 

128,00 € 
  

 

2.228,00 € 

 

SKUPAJ VREDNOST 

 

5.600,00 € 

 

1.080,00 € 

 

0,00 € 

 

0,00 € 

 

6.680,00 € 

 

IZDELANO V ODSTOTKIH 

 

83,00% 

 

16,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

100,00% 

 

OBRAČUN PO NOVIH SKUPINAH (covid-19) 

 
 

TKK 

 

AURENIS 

 

BREMEC 

 

SEPLAST 

 

SKUPAJ 

 

SEPTEMBER 

 

700,00 € 

 

390,00 € 
  

 

1.090,00 € 

 

OKTOBER-NOVEMBER 

 

2.100,00 € 
  

 

587,25 € 

 

2.687,25 € 

 

DECEMBER 

 

700,00 € 
   

 

700,00 € 

 

SKUPAJ VREDNOST 

 

3.500,00 € 

 

390,00 € 

 

0,00 € 

 

587,25 € 

 

4.477,25 € 

 

IZDELANO V ODSTOTKIH 

 

78,3% 

 

8,7% 

 

0,0% 

 

13,0% 

 

100,0% 

SKUPNA VREDNOST ZNAŠA   6.680,00 € + 4.477,25 € =  11.157,25 € 
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Dosežena vrednost bruto proizvodnje po delovnih skupinah od 1.1. 2020 do 31.12. 2020 

 

USTALJENE DELOVNE SKUPINE  

SKUPINA 

MESEC 

SKUPINA 

1. 

SKUPINA  

2. 

SKUPINA  

3. 

SKUPINA 

4. 

SKUPAJ 

 

JANUAR 

 

489,55€ 

 

418,45  € 

 

425,75€ 

 

98,25€ 

  

1.432,00 € 

 

FEBRUAR 

   

 409,20 €  

    

 311,50 € 

  

 337,90 € 

   

91,40 € 

  

1.150,00 € 

 

MAREC - JUNIJ 

    

493,42 € 

     

434,10 € 

  

 577,62 € 

 

364,86 € 

  

1.870,00 € 

 

JULIJ - AVGUST 

    

 687,93 € 

     

 566,95 € 

   

 733,16 € 

 

239,96 € 

  

 2.228,00€ 

 

SKUPAJ VREDNOST 

 

2.080,10 € 

 

1.731,00 € 

 

2.074,43 € 

 

794,47 € 

 

6.680,00 € 

 

IZDELANO V ODSTOTKIH 

 

31,2% 

 

26,0% 

 

31,0% 

 

11,8% 

 

100,0% 

                                         

OBRAČUN PO NOVIH SKUPINAH (covid-19) 

 SKUPINA 

1. 

SKUPINA  

2. 

SKUPINA 3.  

+ 
PREDAVALNICA 

SKUPINA 

4. 

SKUPAJ 

 

 

SEPTEMBER 

    

172,40 € 

 

   164,94 € 

   

590,60 € 

 

  162,06 € 

 

1.090,00 € 

 

OKTOBER - NOVEMBER 

    

361,60 € 

 

   384,40 € 

 

1.682,40 € 

 

  258,85 € 

 

2.687,25 € 

 

DECEMBER 

 

       0,00 € 

 

       0,00 € 

 

  675,30 € 

 

    24,70 € 

 

700,00 € 

 

SKUPAJ VREDNOST 

 

   534,00 € 

 

   549,34 € 

  

2.948,30 € 

 

445,61€ 

 

4.477,25 € 

 

IZDELANO V ODSTOTKIH 

 

12,0 % 

 

12,2% 

 

65,8% 

 

10,0% 

 

100,00 % 

                           SKUPNI ZASLUŽEK ZNAŠA   6.680,00 € + 4.477,25 € =  11.157,25 € 

 

 

• Lastni program (izdelovanje unikatnih izdelkov)  

Uporabniki v skupini 1 so na lastnem programu delali do marca 2020. Brusili in barvali so 

lesene črke, ki so že lasersko izrezane v osnovno obliko. Črke so uporabniki najprej brusili z 

brusnim papirjem na grobo, nato na fino in jih enkrat prebarvali z barvami na vodni osnovi. Ko 

se je prva plast barve posušila, so robove in grobo nanešene plasti barve, pobrusili. Nato so črke 

prebarvali še z drugo plastjo barve. Na pobarvane črke so nato uporabniki narisali dekoracijo v 

obliki pik ali rožic in jih  na koncu še prelakirali z lakom na vodni osnovi. Uporabniki skupine 

2 so v začetku leta izdelovali podloge in različne elemente za voščilnice za različne priložnosti, 

izdelovali smo tudi komponente za punčke iz blaga in jih sestavljali. Po naročilu Občine Tolmin 

smo izdelali večjo količino poročnih voščilnic. Delo je bilo marca prekinjeno zaradi razglasitve 

epidemije, junija pa se je s ponovnim delovanjem storitve VVZ spremenila tudi sestava skupine. 

Še vedno smo delali na voščilnicah, po katerih je precejšnje povpraševanje. Področje lastnega 
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programa, ki ga izvaja skupina 3, je delo s steklom. Izdelke iz stekla smo izdelovali do meseca 

marca (izdelki za turistično prodajo). Nato pa zaradi epidemije le-tega nismo več izdelovali, saj 

ni bilo povpraševanja. 

Prodaja izdelkov lastnega programa 

V letu 2020 smo sodelovali z obstoječimi partnerji, ki pa je bilo dokaj okrnjeno: 

- Fundacija Poti miru Kobarid 

- Cvetličarna Rožca 

- Javni zavod za turizem Dolina Soče (poslovalnice Tolmin, Javorca, Tolminska korita, 

Kobarid) 

- Kamp Nadiža 

Še vedno sodelujemo z Občino Kobarid in Občino Tolmin – izdelujemo protokolarna darila. 

Vse prodaje izven zavoda so bile zaradi rizičnih razmer ali razglašene epidemije odpovedane, 

zato je prodaja izdelkov potekala izključno v interni trgovini, s prevzemom blaga na dvorišču. 

Novembra smo po družbenih omrežjih in preko spletne pošte oglaševali novoletne voščilnice, 

jih uspešno izdelali in tudi vse prodali. Veliko je bilo negotovinske prodaje, sicer pa smo 

naročila posameznikov sprejemali telefonsko, predaja blaga pa je potekala na dvorišču ali po 

pošti. 

Podrobnejša specifikacija prodaje izdelkov lastnega programa po mesecih je razvidna iz 

priložene tabele.  

Prodaja  izdelkov lastnega programa v letu 2020 v EUR 
 

Mesec 

 

Prihodki  od  prodaje v € 

         

 Voščilnice 

novoletne 

Voščilnice 

druge 

Izdelki 

iz 

papirja 

Steklo Likovni  izdelki Keramika Svila Leseni 

izdelki 

Nakit Izdelki  

iz 

blaga 

Drugi 

izdelki  

Skupaj  

      grafika slikanje        

Januar  9,00  10,00   10,00    100,00  129,00 

Februar  15,00     4,00  90,00 20,00 16,00  145,00 

Marec       70,00      70,00 

April             0,00 

Maj              0,00 

Junij  105,00     248,00 15,00 180,00  20,00  568,00 

Julij     2,00   51,00      53,00 

Avgust   45,00  5,00  35,00 65,00    12,00  162,00 

September   49,00  30,00 30,00  142,50    7,00  258,50 

Oktober   50,00     8,00      58,00 

November  457,50           2,50 460,00 

December  1.309,50 11,00  4,00   82,00    108,00 7,50 1.522,00 

 

Skupaj 

 

1.767,00 

 

284,0,00 

 

0,00 

 

51,00 

 

30,00 

 

35,00 

 

680,50 

 

15,00 

 

270,00 

 

20,00 

 

263,00 

 

10,00 

 

3.425,50 

Specifikacija prodanih izdelkov je razvidna iz tabele (v EUR). V preteklem letu je bilo prodanih 

največ novoletnih voščilnic, izdelkov iz keramike ter voščilnice za različne priložnosti. 
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• Integrirana zaposlitev uporabnikov 

Integrirane zaposlitve izven VDC Tolmin 

Takšna oblika zaposlovanja nudi vsakemu posamezniku, ob strokovni podpori naših mentorjev, 

maksimalno mero samostojnosti in vključevanja v  lokalno okolje. VDC Tolmin sodeluje z 

dvema lokalnima podjetjema ter enim javnim zavodom, kjer uporabniki, ki zmorejo takšno 

obliko zaposlitve, opravljajo integrirano zaposlitev.  

Seveda je tudi na to storitev korona kriza močno vplivala, kar se kaže v manjšem številu 

realiziranih ur.  

 

Delodajalec 

Število 

uporabnikov 

Število delovnih ur v 

letu 2020 

Nagrada 

skupno € 

Dom upokojencev Podbrdo, enota 

Tolmin 

 

2 

 

133 

 

207,00 € 

 

Sprinkler sistemi d.d., Tolmin 

 

1 

 

140 

 

262,50 € 

 

Aurenis, d.o.o. 

 

2 

 

280 

 

684,00 € 

 

Skupaj 

 

5 

 

553 

 

1.153,50 € 

*integrirana zaposlitev izven VDC 

 

Integrirana zaposlitev v VDC Tolmin 

V integrirano zaposlitev znotraj VDC Tolmin je bilo vključenih enajst (11) uporabnikov. 

Takšna oblika integrirane zaposlitve zajema kuhanje kave, pomivanje posode po zajtrku, pomoč 

vzdrževalcu (košnja trave, urejanje okolice ipd.), pomoč čistilki (urejanje jedilnice, pobiranje 

prtov), pomoč perici (izobešanje perila) in čiščenje skupnih prostorov bivalne enote na 

Rutarjevi (sesanje in mokro čiščenje tal). 

 

Vrsta dela 

 

Število vključenih uporabnikov 

Čiščenje skupnih prostorov na Rutarjevi ulici (skupnih prostorov BE) 2 

Čiščenje gospodinjske kuhinje 4 

Pometanje dvorišča 2 

Kuhanje kave za vse uporabnike 2 

Urejanje jedilnice 2 

Pomoč vzdrževalcu 2 

Pomoč čistilki, perici 3 

Delo na vrtu 1 

*oblika integrirane zaposlitve znotraj VDC Tolmin 

 

Zdravje in varnost pri delu 

V letu 2020 smo dodatno uredili, skladno s Kriznim načrtom, čiste in nečiste poti. V ta namen 

smo izvedli nekaj gradbenih posegov, in sicer preboj stene iz pralnice v skupino 2 (z namenom 

omogočiti krožno pot iz umazanega v čisti del) ter uredili možnost hitre montaže vrat v obeh 
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nadstropjih bivalne enote na Rutarjevi (montaža knauf plošč in vrat), z namenom ločiti 

bele/sive/rdeče cone po nadstropjih. Vedno smo težili k čistoči in urejenosti delavnic, skupnih 

prostorov in sanitarij, v 2020 pa je bila še večja skrb namenjena razkuževanju delovnih površin, 

kljuk, ograj, telefonov, tipkovnic ipd. 

Uporabnike smo vsakodnevno osveščali o osebni urejenosti in higieni, s posebnim poudarkom 

na higieni rok in kašlja ter spodbujanju k nošnji kirurške maske (v kuhinji, na kombiju, pri 

vključevanju v okolje ipd.) 

Poleg skrbi za preprečevanje širjenja okužbe, smo uporabnike spodbujali k uporabi rokavic, 

zaščitnih očal in delovne obleke, poznavanju procesa dela in pravilnemu rokovanju z raznim 

orodjem pri izvajanju kooperantskega dela. Skrbeli smo, da je bilo omenjeno delo primerno. 

Dela, ki so bila sporna z vidika varnosti (plesen), smo pri kooperantih zavrnili. 

Delovna sredstva (varnostna zaščita strojev, vzdrževanje orodja in strojev) 

Avgusta 2019 je bila pregledana in preizkušena vsa delovna oprema VDC Tolmin s strani 

pogodbenega pooblaščenca za varnost in zdravje pri delu. Po uspešnem pregledu so bila izdana 

Potrdila o pregledu in preizkusu delovne opreme za vso posamično delovno opremo, ki jo 

uporabljamo v VDC. Potrdila veljajo 3 leta, kar pomeni, da bomo leta 2022 ponovno zaprosili 

za pregled in preizkus opreme. 

Vsaka skupina ima na razpolago zaščitna sredstva za varno delo (zaščitna obleka, rokavice, 

zaščitna očala, razkužila za roke, razkužila za površine ipd.). Uporabnikom smo v mesecu 

decembru nabavili ustrezno delovno obleko (zaščitna delovna tunika). Stroje uporabljajo samo 

pod nadzorom zaposlenega.  

Vzdrževalec skrbi za redne preglede in brezhibno delovanje strojev in naprav. Uporabnike se 

stalno opozarja na pravilno rokovanje z aparati, rabo zaščitnih oblačil, obutve ipd. 

 

DIFERENCIRAN PROGRAM DELA V SKUPINI 4. 

Diferenciran program dela pred razglašeno epidemijo 

V skupini 4 je bilo vključenih 8 uporabnikov. Uporabniki imajo težjo, kombinirano ali težko 

motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Trije uporabniki so slepi, en uporabnik je gluh, en 

uporabnik težje mobilen, dva uporabnika uporabljata invalidski voziček s katerim ne rokujeta 

in sta v celoti odvisna od pomoči zaposlenih, en uporabnik pa je samostojno mobilen, ima pa 

pridružene psihiatrične težave. Sedem uporabnikov potrebuje stalno pomoč/spremstvo pri hoji 

oz. premikanju invalidskega vozička, negi (uporaba sanitarij, menjava inkontinenčne plenice, 

vložka), oblačenju, slačenju, obuvanju, sezuvanju, prehrani (pasirana hrana, dietna hrana, 

rezanje, hranjenje ipd.).  
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En uporabnik programa VVZ se je občasno vključeval tudi v program IVO (skupaj 155 dni = 

od 3.2.2020 do 04.07.2020 in 22. – 23.09.2020 in 07. do 09.10.2020). Dva uporabnika sta bila 

v letu 2020 hospitalizirana in dalj časa odsotna v programu VVZ. 

Program v času epidemije, ob sprostitvi ukrepov in v drugem valu epidemije 

Ko so se ukrepi sprostili, smo preoblikovali delovne skupine in v 4. delovno skupino so se 

vključevali zgolj uporabniki VVZ. V skupini smo uporabnikom prilagodili kooperantsko delo 

(individualen pristop učenja faz kooperantskega dela – npr. uporabniku, ki do sedaj ni opravljal 

kooperantskega dela zaradi motoričnih težav, smo zaposleni prilagodili delo, ga spodbujali, da 

je osvojil to fazo dela), gospodinjske aktivnosti (kuhanje čaja, kave, priprava pogrinjka, peka, 

kuhanje kosila, čiščenje delavnice) in prostočasne aktivnosti (okraševanje delavnice, 

izdelovanje plakata, branje knjig, aktualne novice, sprehod, obisk trgovine ipd.).  

Dnevno smo skrbeli za zdravje uporabnikov z daljšimi in krajšimi sprehodi, jutranjo 

vsakodnevno telovadbo, skrbeli za zdravo prehrano, veliko je bilo pogovorov o skrbi za samega 

sebe in o vseh ukrepih in navodilih za preprečevanje širjenja okužbe. 

Zaposleni smo dnevno skrbeli za čiste in urejene prostore ter razkuževanje in zračenje 

prostorov, sanitarij, stopnišču z dvižno ploščadjo ter vse površine redno razkuževali. 

Tedensko smo imeli sestanek skupine. Pogovorili smo se o programu dela, novostih, 

spremembah ipd. Dnevno smo prilagajali program dela glede na počutje in želje uporabnikov. 

Uporabnike smo spodbujali v razvijanju socialnih veščin in drugih sposobnosti.   

S starši, skrbniki uporabnikov smo imeli stalne telefonske stike, z nekaterimi tudi osebne stike 

v VDC Tolmin. Pogovori so se nanašali na počutje uporabnika, daljše odsotnosti 

(hospitalizacija), novosti, načinu dela zaradi epidemije covid-19, prihodih in odhodih 

uporabnikov v in iz VDC Tolmin, vključevanju v program IVO, željah uporabnikov, izmenjavo 

mnenj ipd. 

Pri delu v skupini smo stremeli k uresničevanju ciljev in želja uporabnikov, ki so jih podali v 

evalvacijah IP ter vrednotam, viziji in poslanstvu VDC Tolmin.  

 

2.4 VSEBINE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

V VDC Tolmin smo v času epidemije korona virusa zaznali potrebo po oblikovanju novih, 

prilagojenih načinov dela z uporabniki. To pomeni, da smo z uporabniki izvajali več 

individualnega dela kot skupinskih aktivnosti. Uporabniki so nove in prilagojene načine dela 

dobro sprejeli. Delo z uporabniki je potekalo pretežno individualno, in sicer v obliki pogovorov, 

sprehodov, obiska na domu, kot spremstvo uporabnika pri vključevanju v okolje ipd. 
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• Splošno izobraževalni del  

Tudi v letu 2020 je bil poudarek na vzpodbujanju vseživljenjskega učenja pri uporabnikih.  

Zaradi preprečevanja širjenja korona virusa od meseca marca nismo sodelovali z drugimi 

ustanovami v naši okolici.  

Razvijali smo pozitivni odnos do kulturne dediščine in praznikov skozi pogovore, izdelovali 

smo plakate na teme kot so tradicionalne slovenske jedi, dan žena, praznik dela, velika noč, 

slovenski kulturni praznik ipd. Delo z uporabniki je potekalo pretežno v okviru individualnih 

obravnav. 

Na urah, kjer so potekale splošno izobraževalne vsebine, smo se osredotočili na naslednje 

vsebine:  

- reševanje križank – bogatenje besednega zaklada, splošna razgledanost, kritično 

mišljenje, 

- praktični nakup v trgovini in rokovanje z denarjem, 

- spremstvo in pomoč uporabnikom pri nakupu obutve, oblačil, toaletnih potrebščin 

(spletno nakupovanje), 

- branje knjig za Mojo knjižnico, 

- rokovanje s socialnimi omrežji (fb-jem), rokovanje in učenje vzpostavitve video klica, 

- orientacija v času, orientacija na koledarju, rokovanje z mobitelom (pošiljanje sms 

sporočil), računalništvo (rokovanje z elektronsko pošto in s socialnimi omrežji, učenje 

in nameščanje aplikacij za video klice), pisanje, prepis, bralno razumevanje ipd.,  

- spremstvo uporabnice, uporabnika na UE Tolmin, spremstvo na pokopališče, na banko, 

na pošto ipd., 

- pomoč pri branju in priprava uporabnika/uporabnice na kulturni nastop, 

- pomoč pri reševanju konfliktov med dvema uporabnikoma. 

Individualni pogovor, razgovor: namen je bil razbremenitev uporabnikov zaradi stisk, ki so jih 

povzročile spremembe v okviru ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, in sicer uporabniki 

zaradi začasne prepovedi obiskov nekaj časa niso videli svojcev, prijateljev, niso imeli možnost 

samostojnih izhodov ali obiskov ipd. Individualni sprehodi so bili prav tako namenjeni 

razbremenitvi in pogovoru o trenutni situaciji, kot npr. kako dolgo bodo trajali ukrepi, o korona 

virusu, potem pogovor o izbiri aktivnosti v prostem času, pogovor o porabi denarja. Uporabniki 

so izražali željo po dolgih sprehodih in pohodih. Izvajali smo individualne sprehode glede na 

želje uporabnikov – pohod na Grad, okoli gradu ipd. 
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• Skupina zaupanja »Učenje za življenje« 

Skupina se je v letu 2020 srečala samo enkrat, takoj po novem letu. Na našem srečanju smo 

snovali plan in izbrali teme za pogovore v prihajajočem letu. Zaradi ukrepov preprečevanja 

širjenja korona virusa, se v nadaljevanju leta 2020 nismo več sestali. 

• Računalništvo 

Na uri računalništva so uporabniki tipkali in urejali članke ter jih po elektronski pošti poslali v 

objavo na revijo Naš zbornik. Pridobivali so znanje o spletu, in sicer naročanje fotografij, 

plakatov, oblačil po spletu ipd., iskanje informacij po spletu, osvajanje znanja nameščanje 

aplikacij kot so Viber in opravljanje video klicev ipd. Uporabniki, ki v času epidemije niso 

obiskovali VDC-ja, so po elektronski pošti pošiljali besedila, pesmi oziroma so drugim 

uporabnikom in zaposlenim preko elektronske pošte, sms sporočil pošiljali pozdrave in poročali 

o življenju doma. 

• Učenje angleškega jezika 

Učenje angleškega jezika je do meseca marca potekalo v skupini s tremi uporabniki, nato pa 

individualno. Osvojili smo naslednje besedišče: bolezen, poletje, morje, božič, zima, besedišče 

o živalih ipd. Veliko je bilo ponavljanja že znanega besedišča. Poslušali smo pesmi znanih 

glasbenikov kot so, The Beatles ipd. ter besedilo prevedli v slovenski jezik. 

Pri učenju smo uporabljali interaktivni zaslon (slušno razumevanje in slikovni prikaz). 

• Splošna poučenost  

Na začetku leta smo se v okviru splošne poučenosti pogovarjali o miru in vojnah. Splošna 

poučenost se od marca 2020 ni izvajala v skupini, ampak v okviru individualnega dela z 

uporabniki. Izkazalo se je, da je ta način dela nekaterim uporabnikom bližji, saj si več 

zapomnijo, več odnesejo. Pogovarjali smo se o aktualnih novicah po svetu, o prazniku dela, o 

veliki noči, o življenju ljudi v Afriki, v Indiji, o živalih po svetu, o velikih mestih, najlepših 

otokih na svetu, o denarju ipd. 

• Dramska vzgoja  

V okviru dramske vzgoje smo sodelovali s sodelavcem, likovnim pedagogom. Igralci dramske 

skupine so se z lutkovno – gledališko predstavo »Magdalenca išče ženina« predstavili na 

prireditvi Bralnice pod slamnikom. 

V Kinogledališču Tolmin smo si ogledali vajo Gledališke skupine Zvonko, ki jo je vodil igralec 

Peter Harl. Po vaji smo dijakom in njihovemu mentorju Petru postavili nekaj vprašanj v zvezi 

z igro. Skupina se nato od meseca marca, zaradi ukrepov za zajezitev širjenja bolezni, ni 

sestajala. 
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• Pisanje člankov 

V letu 2020 so uporabniki zapisali naslednje članke: Adijo Korona, Izlet v Trento, Življenje v 

času Korone. 

• Podpora na daljavo 

Velik pomen za uporabnike in njihove starše, svojce, zakonite zastopnike je bila tudi pomoč na 

daljavo, katerega smo zaposleni izvajali v obliki telefonskih pogovorov in video klicev. 

Nekateri uporabniki so si namestili različne aplikacije, ki so omogočali video klice s prijatelji 

tukaj iz VDC-ja (Viber, WhatsApp ipd.). Tudi zaposleni smo uporabnike, starše, svojce ipd. v 

tej smeri spodbujali, saj je na ta način uporabnik ohranjal stike s prijatelji, z VDC-jem in se 

počutil manj osamljeno. Uporabnikom, ki bivajo v bivalnih enotah, smo zaposleni pomagali pri 

vzpostavljanju video klicev s sorodniki, prijatelji. 

Namen izvajanja podpore na daljavo: 

− pomoč pri rokovanju z računalnikom, telefonom, različnimi aplikacijami, ki omogočajo 

video klice ipd. 

− individualni pogovor in razbremenitev tako uporabnikov kot staršev 

− prenos informacij (kaj počnemo v VDC-ju, kdaj se ponovno vidimo ipd.) 

− svetovanje glede izrabe prostega časa (npr. branje, sprehodi ipd.)  

• Mobilna služba 

Uporabniki, ki so pred epidemijo dnevno obiskovali program VVZ, so zaradi omejitev in 

preprečevanja širjenja bolezni ostali doma pri starših, svojcih, zakonitih zastopnikih in niso bili 

deležni storitev VVZ. Zaradi tega smo se odločili, da jim storitev približamo v njihovem okolju, 

na domu uporabnika.  Mobilna služba je bila odvisna od potreb posameznih uporabnikov, 

usmerjena pa je tudi na svojce oziroma starše.  

V letu 2020 smo v okviru mobilne službe obiskali na domu 4 uporabnice, in sicer v Volčah, v 

Ročinju, v Trenti in na Svinem. Pred obiskom smo se posvetovali tako z uporabniki kot starši, 

svojci uporabnikov, če jim obisk na domu ustreza. Namen obiska je bil naslednji: 

− osebe opolnomočiti za samostojnejše življenje ter izboljšati njihove možnosti za večjo 

socialno vključenost,  

− sprehod, pogovor, druženje, svetovanje, razbremenitev, podpora in pogovor s starši, svojci, 

− socialno vključevanje v okolje, 

− individualno učenje v življenjskem okolju z izkušnjo (izkustveno učenje – obisk trgovine, 

pošte, banke in drugih institucij), 

− pomoč pri načrtovanju aktivnosti doma (gospodinjstvo, kuhanje in peka), 

− pomoč pri izpolnjevanju obrazca za pridobitev evropske kartice za invalide, 
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− pomoč pri rokovanju z računalnikom, telefonom, različnimi aplikacijami, ki omogočajo 

video klice ipd. 

 

Kulturne prireditve in izvedeni projekti v letu 2020  

• Projekt Moja knjižnica 

V akciji Moja knjižnica je v letu 2020 sodelovalo in akcijo uspešno zaključilo 13 uporabnikov. 

Akcija Moja knjižnica bi se morala končati do konca meseca aprila, vendar so jo zaradi 

epidemije za nas podaljšali do konca septembra 2020. Ob koncu akcije so dobili nagrado – 

brisačo iz mikrofibre. Enkrat mesečno je VDC obiskala tudi Potujoča knjižnica, katero so 

obiskovali vsi uporabniki in tudi tisti, ki zaradi zmanjšane gibalne sposobnosti, ne obiskujejo 

Knjižnice v Tolminu. V mesecu oktobru se zaradi ponovnega širjenja virusne bolezni nismo 

udeležili predstavitve akcije Moja knjižnica, ampak smo se za ponovno sodelovanje dogovorili 

po elektronski pošti. 

• Bralnice pod slamnikom 

V okviru festivala Bralnice pod slamnikom je v mesecu februarju, v  VDC Tolmin, potekala 

glasbeno – lutkovna predstava »Magdalenca išče ženina«. Na ogled predstave smo povabili 

otroke iz VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, prijatelje (uporabnike) iz VDC Nova Gorica in 

VDC Idrija-Vrhnika.  

Kratek kulturni program sta povezovali dve uporabnici VDC Tolmin. Lutkovno predstavo je, z 

repertoarjem kratkih pesmi, popestril tudi Pevski zbor VDC Tolmin. Po predstavi je sledila 

delavnica izdelovanja lutk iz papirja. Namen dogodka je srečanje in druženje z drugimi, nastop 

uporabnikov pred občinstvom. Sodelovalo je 34 uporabnikov. 

• Kulturni program 

V mesecu februarju smo s kulturnim programom, ki je potekal v večnamenskem prostoru VDC 

Tolmin, počastili slovenski kulturni praznik. 

Kulturni program se je začel s himno, ki so jo zapeli pevci Pevskega zbora VDC Tolmin. 

Po himni smo si ogledali kratek animiran film o Francetu Prešernu.  

Povezovalca programa sta bila dva uporabnika. Namen tega dogodka je ta, da se spominjamo 

in pogovarjamo o našem velikem slovenskem pesniku, o kulturi na splošno in tako ponovimo 

naše znanje o tem. Sodelovalo je 31 uporabnikov. 

• Dnevi evropske in kulturne dediščine (DEKD) 

V mesecu oktobru je v okviru DEKD in TKD, na dvorišču VDC Tolmin potekal dogodek z 

naslovom »Kulinarični vrtiljak«. Dogodek je bil zaradi trenutnih razmer in sprejetih ukrepov 
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za preprečitev širjenja bolezni covid-19, namenjen samo uporabnikom in zaposlenim v VDC 

Tolmin. Prireditev je bila osredotočena na dediščino hrane v Zgornjem Posočju. Uporabniki so 

si lahko na stojnicah ogledali pripravo prave tolminske frike in skutnih štrukljev ter pokušali 

tradicionalne tolminske jedi, ki jih radi jemo še danes: budle, ajdove žgance z ocvirki, skuto in 

krompir, friko in skutne štruklje. Spoznali smo razne pridelke z vrta, domače marmelade, 

sokove ipd., ki smo jih v VDC Tolmin pripravili za ozimnico.  

Poleg hrane so si na stojnicah lahko ogledali tudi stare predmete, ki so jih naši predniki 

uporabljali pri pripravi hrane, in sicer: pinja za izdelavo masla, brštulin, v kateri so pražili 

ječmen ali kavo, ognjišče s kotlom, staro klop ipd. Razstavljene so bile tudi voščilnice iz 

papirja, stare razglednice, razni recepti in kuharice za pripravo pravih tradicionalnih jedi. 

Program so popestrili pevci Pevskega zbora VDC Tolmin in uporabnik, ki je zaigral tolminsko 

ljudsko pesem na sintisajzer. 

• Sodelovanje na natečaju za kratke zgodbe v lahkem branju v slovenščini 

V obliki lahkega branja smo napisali zgodbo »Magdalenca išče ženina« in jo po elektronski 

pošti poslali na Zavod Risa. V ta namen smo oblikovali skupino za testno branje, v kateri je 

sodelovalo 10 uporabnikov. 

• Peka pustnih dobrot z Gimnazijo Tolmin, pustno rajanje z otroki VVZ Tolmin in 

obisk Občine Tolmin  

Namen sodelovanja je druženje z osebami brez motnje, medsebojno sodelovanje, branje 

receptov, branje z razumevanjem, učenje z izkušnjo, ohranjanje tradicije. Pri projektu je 

sodelovalo 11 uporabnikov. 

 

2.5 VSEBINE LIKOVNE IN GLASBENE UMETNOSTI  

V letu 2020 smo se bolj posvetili individualnem pristopu. Več uporabnikov je izrazilo željo po 

likovnem ustvarjanju v tehniki slikanja z akrilom na platno kot tudi slikanja z akvarelnimi 

barvicami v kombinaciji z risbo, ki deluje ilustrativno in hkrati zelo osebno in ekspresivno. Prav 

tako je bil plan dokončati ilustracije za načrtovano knjižico »Magdalenca gre v svet«, ki bi jo 

skupaj z uporabniki ilustrirali na za to namenjeni delavnici. Žal nam je načrte meseca marca 

prekrižala epidemija covid-19. 

Poleg tega je bila želja, predelati staro posušeno glino iz zaloge ter ustvariti unikatni nakit in 

druge različne izdelke iz gline in keramike namenjene prodaji, kar nam je do meseca marca 

delno tudi uspelo.  

Tako je bilo potrebno načrte in projekte zaradi novonastale situacije prilagoditi. Ker so bili 

uporabniki VVZ večino leta primorani biti doma, smo se osredotočili bolj na delo z uporabniki 
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iz storitve IVO. Določeni dogodki so se pojavljali interaktivno in na njih smo se uspešno 

odzvali. Prav tako smo bili pozorni na različne spletne natečaje na katere smo se prijavljali.  

V letu 2020 tudi ni bilo vsakoletne novoletne prireditve, ki uporabnikom veliko pomeni, saj se 

takrat lahko pokažejo s svojo glasbeno/plesno/dramsko točko širši publiki. Zato smo se letos 

osredotočili na bolj intimno doživljanje prazničnega decembra. Pripravili smo karaoke za 

uporabnike in plesno glasbo, da so zadnji delovni dnevi minili bolj sproščeno in zabavno. Z 

uporabniki, ki so bili primorani ostati doma, pa smo posneli elektronsko voščilo, ki smo ga 

objavili na našem socialnem omrežju facebook.  

 

LIKOVNA UMETNOST 

• Slikarstvo  

Z elementi slikarske tehnike smo največ barvali različne magnete-spominke, z različnimi motivi 

naravnih in kulturnih znamenitostih zgornjega Posočja.  

V okviru mobilne službe smo z uporabnico na domu izvedli slikanje na prostem. Uporabnica je 

slikala z akvarelnimi barvicami na platno svoje motive, ekspresivno poenostavljena abstraktna 

polja, z vključevanjem različnih predmetov, največkrat stiliziranih rož. Njeno likovno delo smo 

nadgradili in skozi prizmo likovnih zakonitosti postavili v nek likovni red in smisel, da deluje 

kot neka zaključena likovna celota. 

• Risanje 

Tekom leta smo izdelali novo serijo spominkov, in sicer motivi iz Posočja, narisanih kot 

ilustracija na malih platnih in nato pobarvanih z akvarelnimi barvicami. Za začetek smo izdelali 

8 platen. 

V času prvega vala epidemije covid-19 smo z uporabniki storitve IVO risali na temo potovanja 

po Sloveniji. Uporabniki so narisali najbolj znane turistične kraje, katere je moč obiskati v 

Sloveniji. Slike smo nato razstavili v večnamenskem prostoru VDC Tolmin.  

Prijavili smo se tudi na dva spletna natečaja, ki ju je organiziral Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti, in sicer v mesecu aprilu smo na natečaj »Razgledi doma« poslali likovna dela treh 

uporabnikov, poleti pa smo na natečaj »Ocean v skodelici« poslali dve likovni deli dveh 

uporabnikov. Likovni izdelki so bili nato predstavljeni v spletni galeriji na straneh Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti. 

V letu 2020 smo izdelali večje število serijsko izdelanih novoletnih voščilnic v mešani tehniki. 

Poleg omenjenih pa smo izdelali tudi unikatne novoletne voščilnice na dveh ustvarjalno-

likovnih delavnicah. Zaradi epidemije so voščilnice izdelovali le uporabniki iz storitve IVO. 
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V novembru in decembru smo izdelali tudi 130 poslovnih daril. Motiv stilizirane rožice narisane 

s črnim tankim flomastrom na malem platnu in nato pobarvane z akvarelnimi barvicami.  Pri 

izdelavi so sodelovali uporabniki iz storitve IVO. 

• Grafika 

Po naročilu smo izdelali dve unikatni grafiki z motivom rožice v tehniki linoreza, kateri smo 

tudi uokvirili. Konec leta smo v tehniki linoreza izdelali še večjo število odtisov novoletnih 

motivov za novoletne voščilnice.  

• Kiparstvo/keramika  

Pri keramiki smo izdelovali različne odlitke/spominke za prodajo v turistične namene 

Zgornjega Posočja. Uporabniki so pomagali pri izdelavi odlitkov iz kalupa ter samostojno 

barvali odlitke do končne podobe. Zaradi epidemije covid-19 je bila turistična sezona okrnjena 

in smo zato izdelali le manjše število izdelkov za TIC Kobarid, Planiko Kobarid in Kamp 

Podbela. 

Za velikonočno razstavo pirhov, ki naj bi potekala v prostorih KZ Tolmin, smo izdelali 

velikonočna jajca iz gline. Pri delu so sodelovali uporabniki 4. skupine. Žal je bila tudi ta 

razstava odpovedana. 

Izdelali smo 25 poslovnih daril za Občino Kobarid, katera izdelujemo že 4 leta. 

Izvedli smo delavnico izdelave unikatnega nakita iz gline. Najprej smo pregnetli staro posušeno 

glino iz zaloge, da je postala spet primerna za obdelavo. Nato pa smo izdelali večje število 

nakita – obeskov namenjenih prodaji izdelkov lastnega programa. Del nakita je bil izdelan v 

tehniki keramike, del pa smo po končani biskvitni peki patinirali v srebrni oziroma zlati patini 

na črni osnovi. Nakit smo promovirali na naši facebook strani in ga nekaj tudi prodali. 

• Fuzija 

V mesecu januarju smo izdelali serijo unikatnih pladnjev za prodajo na lastnem programu. 

Po naročilu smo izdelali nagrobnik v tehniki fuzije. 

• Les 

V mesecu februarju smo izdelali osem lesenih stolčkov kot protokolarno darilo za Občino 

Tolmin. 

Izdelali smo jaslice za Jaslično Tolminsko pot, ki jo vsako leto organizira Društvo DOR.  Jaslice 

so bile narejene iz lesenih vezanih plošč na leseni deski. Na lesenih ploščicah so bile z akrilnimi 

barvami naslikane jaslične figure.  
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• Okraševanje večnamenskega prostora 

Skupaj z uporabniki smo krasili večnamenski prostor s tematsko okrasitvijo, glede na letni čas 

oziroma glede na aktualne dogodke. Meseca novembra in decembra pa smo poskrbeli za 

novoletno okrasitev večnamenskega prostora VDC Tolmin. 

• Fotografija 

V mesecu novembru smo se prijavili na fotografski natečaj »Znamenitosti in lepote domačega 

kraja skozi objektiv deklet in fantov s posebnimi potrebami«. Sodelovali so le uporabniki, ki so 

bili v času epidemije doma. Preko elektronske pošte so nam poslali fotografije, katere smo 

obdelali z oblikovalskim programom in jih nato poslali organizatorju natečaja, Zvezi Sožitje. 

• Mobilna služba 

V mesecu juniju obisk uporabnice na domu, kjer sva na prostem pred lokalnim kulturnim 

domom likovno ustvarjala nova dela in dopolnjevala njena že naslikana likovna dela, katera 

ustvarja doma. 

• Podpora na daljavo  

Telefonski pogovori z uporabniki in njihovimi skrbniki za projekt fotografski natečaj, ki je 

potekal on-line in za izdelavo novoletnega video voščila, ki smo ga  naredili z uporabniki, ki so 

v storitvi IVO in uporabniki iz storitve VVZ, ki so zaradi epidemije primorani biti doma. Z 

nekaterimi uporabniki smo v kontaktu prek socialnih omrežij (FB, Instagram, Viber). Prav tako 

se srečujemo izven delovnega časa z uporabniki, ali starši/skrbniki in pokramljamo. 

 

GLASBENA UMETNOST 

• Pevski zbor VDC Tolmin 

Tudi delovanje pevskega zbora je v letu 2020 krojila epidemija. Do meseca marca smo izvedli 

dva interna nastopa, nato pa nekaj vaj izvedli na dvorišču VDC Tolmin, z upoštevanjem 

primerne razdalje.  

Nastopi v letu 2020: 

- glasbeni nastop v večnamenskem prostoru VDC Tolmin ob kulturnem prazniku 

- glasbeni nastop na prireditvi »Bralnice pod slamnikom« v večnamenskem prostoru 

VDC Tolmin 

- glasbeni nastop na dogodku »Kulinarični vrtiljak« v okviru DEKD, ki se je odvijal na 

dvorišču VDC Tolmin 
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- snemanje pesmi: Le vkup, le vkup uboga gmajna za 29. Državno revijo »Zapojmo, 

zaplešimo, zaigrajmo«, katero smo poslali na festival, saj letos prireditev ni potekala v 

živo. 

• Poučevanje kitare 

V letu 2020 so se aktivnosti igranja kitare udeleževali 4 uporabniki. Vaj je bilo zelo malo, smo 

se pa osredotočili zgolj na utrjevanje osvojenega znanja. Eden uporabnik je nastopal na 

dogodku »Kulinarični vrtiljak« v okviru DEKD, ki se je odvijal na dvorišču VDC Tolmin. Na 

tem dogodku se je s pevsko točko predstavila tudi ena uporabnica, svoje znanje na diatonični 

harmoniki pa je prav tako predstavil uporabnik, ki harmoniko vadi sam doma. 

 

3 PODROČJA DEJAVNOSTI V BIVALNI ENOTI OZ. V BIVALNI SKUPNOSTI  

 

Obsegajo osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih 

socialno varstvenih storitev in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega 

varstva.  

 

Vključeni uporabniki v institucionalnem varstvu, po spolu in po stopnji motenosti, na dan 

31.12.2020 

Bivalna enota  Motnja Skupaj po 

spolu 
skupaj 

lažja zmerna težja težka kombinirana 

Bivalna 

skupnost Zalog 

Moški / 1   2 3 
5 

Ženske / 1   1 2 

Bivalna enota 

Rutarjeva 

Moški /    5 5 
11 

Ženske / 2 1  3 6 

Skupaj  / 4 1 / 11 M: 8 Ž: 8 16 

 

 

 

Vključeni uporabniki v  institucionalnem varstvu, po občinah in po spolu, na dan 31.12.2020 
 

Bivalna enota 

 Občina 
Skupaj po 

spolu 
skupaj Bovec  Kobarid  Tolmin  Kanal  Nova 

Gorica 

Bivalna skupnost 

Zalog 

Moški 1 / 2 / / 3 
5 

Ženske  / / / 2 2 

Bivalna enota 

Rutarjeva 

Moški / 2 3   5 
11 Ženske 1 1 2 1 1 6 

Skupaj  2 3 7 1 3 M: 8 Ž: 8 16 
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Vključeni uporabniki v institucionalnem varstvu, po starosti in po spolu, na dan 31.12.2020 

Bivalna enota 

 starostno obdobje  

Skupaj po 

spolu 
skupaj 18-

20 

21-

25 

26-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

64 

65- 

Bivalna skupnost 

Zalog 

Moški  1  1 1   3 
5 

Ženske   1 1    2 

Bivalna enota 

Rutarjeva 

Moški     1 2 2 5 
11 

Ženske    1 2 2 1 6 

Skupaj         M: 8 Ž: 8 16 

 

Povprečna starost uporabnikov storitve IVO je 53,94. Nad starostjo 55 let je 7 uporabnikov 

storitve IVO, kar predstavlja  43,8 % uporabnikov. Odstotek starejših se je, v primerjavi s 

prejšnjim letom, povečal. 

 

Osnovna oskrba 

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.  

 

Bivanje 

V letu 2020 se je storitev IVO izvajala na dveh lokacijah, in sicer od januarja do 13.3.2020 in 

od septembra do decembra. Od 14.3. pa do 31.8.2020 so vsi uporabniki bivali v bivalni enoti 

na Rutarjevi zaradi razglašene epidemije in nato z namenom preprečevanja širjenja okužbe ter 

lažje organizacije dela. V prvem, spomladanskem valu epidemije je bilo za uporabnike 

organizirano varstvo in se niso vključevali v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji.  

V drugem, jesenskem valu epidemije, pa smo skušali uporabnikom omogočiti kar se da 

normalno in ustaljeno življenje, tako da so se vključevali v storitev vodenje, varstvo in storitev 

pod posebnimi pogoji, popoldan pa v obe bivalni enoti (8+16). V bivalni enoti na Rutarjevi biva 

enajst uporabnikov, v bivalni skupnosti v Zalogu pa biva pet uporabnikov.   

Septembra 2020 smo, na željo uporabnika in ob podpori njegovega očeta, izvedli sporazumno 

razvezo dogovora o vključitvi v institucionalno varstvo, tako da se je število uporabnikov, 

vključenih v institucionalno varstvo znižalo iz 17 na 16 uporabnikov. Uporabnik je sicer še 

vedno vključen v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. 

Kljub epidemiji in soočanju z novim korona virusom, smo tudi v tem letu izvajali začasne 

vključitve dveh uporabnikov storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v 

bivalno enoto, in sicer od januarja do julija in nato še v mesecu septembru in oktobru. En 

uporabnik je bil začasno vključen od januarja vse do julija prav zaradi razglašene epidemije. 

Skrbeli smo, da sta se oba uporabnika vključevala v vse aktivnosti za dvig kakovosti 
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preživljanja prostega časa. Vključevali smo ju tudi v popoldanske gospodinjske aktivnosti ter 

jima pomagali pri samostojnejši skrbi za samega sebe.  

V tem letu so bili trije uporabniki sprejeti v Splošno bolnišnico Šempeter zaradi različnih 

zdravstvenih težav, a na naše veselje nihče zaradi covid-19. Enemu uporabniku je bila 

vzpostavljena stoma, s čimer se soočamo prvič. Prav zato je bilo potrebno izobraziti tudi vse 

zaposlene, kako opraviti zdravstveno nego uporabnika s stomo. 

Organiziranje prehrane (pogodbenik Catering Šorli, s.p.):  

Bivalna enota na Rutarjevi: 

Večerje je dostavljal pogodbenik, in sicer ob ponedeljkih, torkih in sredah.  Ena uporabnica je 

ob četrtkih s pomočjo pripravljala obroke za vse uporabnike. Večerje ob petkih in vikendih pa 

pripravljajo zaposleni skupaj z uporabniki. Uporabniki so vključeni v celoten proces, od ideje 

(iskanje ravnotežja med željami uporabnikov in zdravim načinom prehranjevanja), do priprave 

hrane (lupljenje, rezanje, kuhanje, peka) in čiščenja kuhinje po obroku. Pri pripravi prehrane 

zaposleni upoštevamo zdravstveno stanje uporabnikov (diete – sladkorna, želodčna, holesterol, 

občutljivost na laktozo ipd.) in navodila zdravstvene službe VDC Tolmin. Prav tako 

pogodbenik dostavlja kosila ob sobotah in nedeljah. V kolikor imajo uporabniki željo, da bi 

skuhali kosilo v nedeljo sami, odpovemo kosilo pri pogodbeniku in pripravimo obrok skupaj z 

uporabniki (npr. praznično martinovo kosilo). 

Zajtrke za uporabnike BE Rutarjeva pripravljajo od ponedeljka do petka delavci storitve VVZ. 

Bivalna skupnost v Zalogu: 

Zajtrke si v BS Zalog pripravljajo uporabniki sami, prav tako večerje od ponedeljka do četrtka. 

Ob ponedeljkih uporabniki povedo, kakšne obroke si želijo pripravljati. Zaposleni pa jih vodijo 

in usmerjajo, da so njihove želje tudi v skladu z različnimi dietami in z zdravim načinom 

prehranjevanja. 

V letu 2020 uporabniki niso veliko hodili po nakupih živil, zaradi nevarnosti okužbe. 

Tehnično oskrbo je v institucionalnem varstvu opravljal vzdrževalec. Zaposleni so vzdrževalcu 

v knjigo del za vzdrževanje zapisovali njihova opažanja. Vzdrževalec je dnevno pregledoval 

knjigo opažanj in sprotno odpravljal napake.  

Čiščenje: skrb za bivalno okolje (pomoč pri urejanju bivalnih prostorov, sob, omar, pomoč pri 

urejanju okolice hiše, vrta, rož).  

V bivalni enoti na Rutarjevi je pripravljen razpored uporabnikov, ki so dnevno dežurni v 

gospodinjstvu. V to dežurstvo je vključenih vseh 11 uporabnikov, ki ga opravljajo po svojih 

zmožnostih (priprava pogrinjka, pomivanje posode, čiščenje tal, ločevanje odpadkov in 

odnašanje smeti). Opažamo, da pri večini uporabnikov upadajo fizične sposobnosti, zato je cilj 
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vključevanja v gospodinjske aktivnosti vključenost uporabnika, graditev pozitivne samozavesti 

(da še zmore opraviti delo). Ena uporabnica je vključena v integrirano zaposlitev znotraj 

zavoda, in sicer čiščenje bivalnih prostorov enkrat tedensko. Hkrati pa tudi ob pomoči 

zaposlenega in vodenju le-tega skrbi za svoje perilo (pranje, rokovanje s pralnim/sušilnim 

strojem)  

V bivalni skupnosti v Zalogu  uporabniki, samostojno oziroma ob pomoči in vodenju 

zaposlenega,  skrbijo za čistočo skupnih prostorov, kopalnic, stopnišča in skupne omare s čevlji 

ter dežurajo v kuhinji in v pralnici. Vsak ponedeljek se ob popoldanski malici dogovorijo o 

poteku tedna, in sicer določijo jedilnike, kuharje ter si pravično porazdelijo ostala hišna opravila 

(čiščenje kopalnic, stopnišč, dnevne sobe, dežurstvo v kuhinji). Z dogovarjanjem in 

razporejanjem različnih zadolžitev, krepimo čut za sočloveka, empatijo ter prijateljske vezi. 

Veliko vlogo pri dogovarjanju in pomoči imajo zaposleni. Poleg vodenja in učenja določenih 

veščin mora zaposleni znati spodbuditi in motivirati uporabnike, prepoznati njihove stiske in 

preobremenjenost ter imeti sposobnost reševanja osebnih stisk in medsebojnih konfliktov. Ena 

uporabnica je tudi vključena v integrirano zaposlitev znotraj zavoda, in sicer mokro čiščenje 

bivalnih prostorov v BE Rutarjeva, enkrat tedensko.  

Vsi uporabniki, tako iz BE Rutarjeva kot BS Zalog, so ob pomoči zaposlenih navadno vsako 

sredo čistili sobe in skupne prostore – brisanje prahu, talno pomivanje in sesanje.  

Čistilka je dnevno vzdrževala čistočo v sanitarijah, skupnih prostorih in sobah uporabnikov. Za 

čiščenje sob v bivalni enoti na Rutarjevi (sesanje in pomivanje tal) in skupnih prostorov 

(brisanje prahu, sesanje, pomivanje tal, odstranjevanje pajčevine) pa skrbi uporabnica, ki je 

vključena v integrirano zaposlitev znotraj VDC Tolmin. Uporabniki  bivalne enote na Rutarjevi 

so podali soglasje, da uporabnica lahko vstopa v njihove sobe.  

Pranje: uporabnici, ki bivata v BS Zalog, sta že nekaj časa izražali željo, da bi sami skrbeli za 

svoje perilo, zato smo se skupaj z vsemi uporabniki BS Zalog dogovorili, da uporabnici 

samostojno poskrbita za svoje perilo. Moški pa bodo organizirali dežurstva in bodo skupno 

poskrbeli za čistočo perila. Nato pa vsak uporabnik sam svoja oblačila zlika. Nekateri 

uporabniki potrebujejo pri tem pomoč zaposlenega (pomoč pri obešanju perila, pomoč pri 

rokovanju s pralnim strojem, pomoč pri ločevanju belega in pisanega perila ipd.).  

Za oprano in zlikano perilo v bivalni enoti na Rutarjevi (za 11 uporabnikov) pa poskrbi perica. 

Pri obešanju perila je pred epidemijo pomagala ena uporabnica, v času razglašene epidemije (1. 

in 2. val) pa ne, z namenom preprečevanja nepotrebnih neposrednih stikov. V popoldanskem 

času uporabniki s pomočjo zaposlenih poskrbijo, da suho perilo poberejo, nato ga skupaj zložijo 
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in sortirajo. Uporabniki pomagajo pri zlaganju brisač, posteljnine, pri iskanju parov nogavic 

ipd. Oblačila nekateri pospravijo v omare sami.  

Socialna oskrba 

Socialna oskrba uporabnikov storitev IVO zajema varstvo, posebne oblike varstva, zdravstveno 

varstvo ter vodenje.  

 

3.1 VARSTVO  

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti 

(vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji, orientaciji, organiziranju prevozov, ki 

niso zdravstveno pogojeni).  

V bivalni enoti na Rutarjevi večina uporabnikov potrebuje pomoč pri izvajanju osebne higiene, 

10 uporabnikov je potrebno voditi, nadzirati skozi proces tuširanja oziroma jim pri tem nuditi 

konkretno pomoč. Zaposleni skrbimo tudi za varnost v kopalnici, saj je nevarnost zdrsa večja. 

Uporabniki v bivalni enoti v Zalogu so pri izvajanju osebne higiene samostojni, nekateri pomoč 

potrebujejo pri striženju nohtov, britju. Jih je pa potrebno opozarjati in motivirati, da osebno 

higieno vzdržujejo. V letu 2020 smo izvajali večino individualne pogovore z uporabniki, ki 

potrebujejo več spodbude za ohranjanje osebne higiene. 

Oblečejo in obujejo se uporabniki sami ali s pomočjo zaposlenega. Le 5 uporabnikov je na tem 

področju samostojnih, vsi ostali potrebujejo pomoč zaposlenega (priprava primernih oblačil ali 

obutev, pomoč pri oblačenju, obuvanju, zavezovanju vezalk ipd.). Vsi pa potrebujejo pomoč 

pri pripravi količine oblačil, v kolikor pripravljajo potovalke za letovanja, odhode k sorodnikom 

ipd. 

Med nami so tudi 4 slepi oziroma slabovidni uporabniki; le-ti potrebujejo spremstvo pri hoji v 

zavodu in izven zavoda. En uporabnik potrebuje pomoč pri hoji na razgibanem terenu 

(makadam), daljše sprehode oziroma pohode zmore 6 uporabnikov. Med sprehodi po mestu in 

okolici zaposleni skrbimo za varnost uporabnikov v cestnem prometu. 

Seveda pa je bila v letu 2020 največja skrb za higieno rok (redno umivanje in razkuževanje), 

higieno kašlja, uporabo zaščitne opreme (maske, rokavice), razkuževanje delovnih 

površin/kljuk/ograj. Uporabnike smo redno in sproti obveščali o aktualnih dogodkih glede 

novega virusa covid-19, za njih organizirali različna interna izobraževanja (okrogle mize), kaj 

je virus in kako se lahko zaščitimo. 
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3.2 POSEBNE OBLIKE VARSTVA  

So namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni 

okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju 

osebnih in socialnih stisk.  

• Ohranjanje in razvoj samostojnosti  

Ena od, če lahko tako rečemo, pozitivnih vidikov korona krize je ta, da se je v tem letu povečalo 

število ur individualnega dela z uporabniki na vseh področjih, od skrbi za samega sebe, do 

gospodinjskih in hišnih opravil, pogovorov in s tem spodbujanje samostojnosti uporabnikov v 

vsakdanjem življenju. Zaradi upada drugih planiranih posebnih projektov (zaradi upoštevanja 

navodil, smernic za preprečevanja širjenja okužbe), smo več časa posvečali individualnemu 

delu. Povečal se je obseg gospodinjskih aktivnostih (npr. priprava samostojnih obrokov, peka 

peciva, skrb za čistočo in urejenost kuhinje), pomoč uporabnikom pri samostojnem rokovanju 

z gospodinjskimi stroji (pomivalni, pralni, sušilni stroj, rokovanje z gospodinjskimi aparati), 

uporabniki so bili aktivni pri obdelovanju vrta, skrbi za rože ter urejenost okolice. Ohranjanje 

in razvoj samostojnosti uporabnika je pomemben vidik za dvig njegove pozitivne samopodobe, 

ki hkrati vpliva tudi na celotno skupino in pozitivno medosebno klimo.  

• Razvoj socialnih odnosov, reševanje osebnih in socialnih stisk 

Kot omenjeno, smo se v letu 2020 veliko posvečali individualnim obravnavam uporabnikom, 

izvedenih je bilo ogromno individualnih pogovorov in individualnih projektov za 

kakovostnejše bivanje uporabnikov. Prav zaradi tega se v bivalni enoti nismo srečevali s 

povečanim številom stisk uporabnikov ali nerazrešljivimi konflikti. Glede na to, da so vsi 

uporabniki od marca do konec avgusta bivali skupaj v bivalni enoti na Rutarjevi, z omejitvami 

izhodov (niso obiskovali trgovin/gostiln/banke ipd.), poleg tega je bilo obdobje, ko obiski niso 

bili dovoljeni, bi pričakovali porast stisk. Mislim, da smo prav zaradi povečanega obsega 

individualnih ur, omogočili uporabnikom, da so izražali svoje misli, skrbi, strahove, želje, ideje, 

kar je pripomoglo k dobremu počutju vsakega posameznika in se odražalo v dobrih medosebnih 

odnosih. V primeru konfliktov pa smo uporabnikom pomagali pri razreševanju le-teh, 

spodbujali pogovore, empatijo in čut do sočloveka. 

• Delovna okupacija, korekcija in terapija motenj 

- individualno branje in pisanje z uporabniki, štetje predmetov ali oseb do 10 oz. več (glede 

na uporabnikove sposobnosti in znanja),  

- individualna pomoč uporabnikom pri uporabi računalnika in svetovnega spleta, mobilnih 

telefonov in digitalnega fotoaparata,  

- individualni pogovori, pomoč pri reševanju osebnih stisk 
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• Aktivno preživljanje prostega časa  

Mesečni sestanki z uporabniki (mesečno planiranje dela, aktivnosti, pregled dogajanja v 

preteklem mesecu, pogovori in informiranje uporabnikov o tekočih zadevah): v letu 2020 kar 

nekaj sestankov ni bilo izvedenih, in sicer zaradi preprečevanja širjenja okužbe. Kljub temu pa 

smo uporabnike dnevno informirali o vseh novostih, aktualnih in ažurnih podatkih o covid-19 

ter o delovanju našega zavoda.  

V začetku leta so si uporabniki v Kinogledališču Tolmin ogledali gledališko predstavo, potem 

pa je javno življenje zamrlo in smo izvajali aktivnosti v danih zmožnostih, kot npr.: 

- sodelovali pri aktivnostih, ki jih organizirajo zaposleni v VDC Tolmin (kuharske delavnice, 

bralne urice, delo na vrtu in skrb za rože, ustvarjalne delavnice, igranje družabnih iger ipd.), 

- uporabniki so skupaj preživljali prijetne trenutke ob praznovanjih osebnih in drugih 

praznikov (rojstni dnevi, velika noč, božič, silvestrovanje), 

- svoj prosti čas so uporabniki posvečali predvsem pridobivanju funkcionalnih znanj za 

samostojnejše življenje in za uspešno vključevanje v bivalni prostor,  

- udeležili smo se tekmovanja Buča velikanka, ki ga je organiziral VDC Tončke Hočevar in 

se veselili zmage, 

- izvedenih je bilo veliko pogovorov na temo covid-19 ter izpeljane zdravstvene delavnice na 

to temo (Okrogla miza covid-19, delavnica Prikaz pravilnega umivanja in razkuževanja rok 

ipd.), 

- ker se letos niso mogli udeleževati srečanj Vera in luč, je zaposlena izvedla nekaj delavnic 

na temo verskih vsebin (Sveti trije kralji, Križev pot na Mengorah, Veliki teden). 

Uporabnikom pa se je ob nedeljah omogočalo spremljanje svete maše preko televizije ali 

radija. V času, ko so razmere dopuščale, je ob nedeljah prihajal gospod Igor Rutar, ki je 

opravil krajši verski obred. 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO (predstavljeno v posebnem poglavju) 

 

3.3 VODENJE  

Vodenje vsebuje oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje 

in sodelovanje s posameznikom ter svojci, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi 

delavci, organizacijo prostega časa uporabnikov. 

• Oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov 

V letu 2020 smo pripravili evalvacije vseh IP za leto 2019. Pri tem smo sodelovali vsi zaposleni 

in uporabniki institucionalnega varstva.  
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• Kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom ter svojci 

V letu 2020 smo največ sodelovali s starši, svojci in zakonitimi zastopniki, večinoma preko 

telefona. Usposobili in ponudili smo tudi možnost video klicev ter omogočili obiske z 

upoštevanjem priporočil in navodil za preprečevanje širjenja okužbe. Poleg tega je bilo v letu 

2020 staršem, skrbnikom in zakonitim zastopnikom poslanih devetnajst (19) dopisov z 

namenom obveščanja. 

• Sodelovanje z drugimi institucijami in s strokovnimi delavci 

V letošnjem letu smo sodelovali z Zdravstvenim domom Tolmin in s CSD Severna Primorska, 

Enota Tolmin. 

• Organizacija prostega časa uporabnikov 

V času izbruha virusa covid-19, je stalnica v vseh naših življenjih postala »nepričakovanost«, 

»nepredvidljivost«. Rutina, ki je za uporabnike pomembna z vidika občutka varnosti, se je v 

nekem trenutku porušila. Zato smo težili k normalizaciji življenja ter posvečali veliko 

pozornosti temu, da so bili uporabniki o vsem obveščeni, da so dano situacijo lahko razumeli. 

Trudili smo se, da ohranimo uporabnikom dnevni ritem, v smislu obiskovanja delavnic v 

dopoldanskem času, nato bivanje »doma«. Prvi, spomladanski val epidemije je pokazal, da je 

ukinitev delovanja storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji bila za nekaj 

časa dobrodošla (misleč tudi, da bo kratkotrajna), potem pa se je izkazalo, da uporabniki 

potrebujejo ustaljeni ritem že z vidika pomiritve in obvladovanja strahu pred novim korona 

virusom. V obeh bivalnih enotah smo ohranili utečen urnik dejavnosti ob določenih dnevih ter 

ob iznajdljivosti in domišljiji zaposlenih (npr. uporabniki so vsak torek vsa leta hodili na kavico 

v gostilno, kavarno. Ker je bilo v letu 2020 večino časa to neizvedljivo, so zaposleni uredili v 

poletnih mesecih »Bar pod kostanji« na našem dvorišču. Uporabniki so kavo skuhali in jo 

razdelili vsem ostalim v »naši gostilni«). Uporabnike smo vključevali v proces aktivnega 

soodločanja in soorganiziranja popoldanskih aktivnosti.  

 

3.4 POSEBNOSTI, NOVI IZZIVI V STORITVI  IVO 

• Bivalna skupnost v Zalogu  

V letošnjem letu se je program v bivalni skupnosti v Zalogu odvijal od januarja do sredine 

marca in nato od septembra do decembra 2020. V času od prvega vala epidemije do konca 

meseca avgusta, so uporabniki bivali v bivalni enoti na Rutarjevi. Kljub temu, da smo se 

uspešno spopadali z izzivi epidemije in težili k dobrim medosebnim odnosom, so uporabniki 

izražali željo po čimprejšnji vrnitvi v »našo hišo« v Zalog, kot se sami izražajo. 
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Program  v bivalni enoti v Zalogu se je izvajal za 5 uporabnikov. Še posebej pomembno v 

drugem valu epidemije nam je bilo, da ohranimo in obdržimo izvajanje programa v bivalni 

skupnosti v Zalogu, najbolj iz vidika normalizacije življenja uporabnikov. Uporabniki so 

popoldneve preživljali skupaj z zaposlenim, ki jih usmerja in vodi ter pomaga organizirati 

njihov prosti čas. Uporabniki so se v bivalno skupnost Zalog odpravili ob 14:45 uri iz delavnic. 

Do 15:30 ure so imeli čas, da so pospravili postelje, prezračili sobe in pripravili popoldansko 

sadno malico ter skuhali kavo. Skrb za pripravo popoldanske malice je imel določen dežurni 

uporabnik (dežurstvo v kuhinji). Od 16.00 do 18:00 ure je bil čas namenjen skupinskih 

aktivnostim. To so lahko bile tematsko različne delavnice, redni mesečni sestanki,  delovne 

akcije, urejanje vrta in dvorišča, kuharske delavnice ipd. Poudarek pa je bil na skupinski 

aktivnosti prav zaradi povezovanja uporabnikov, sprejemanja drug drugega in učenja pozitivne 

komunikacije ter medosebne pomoči. 

• Vrtnarjenje in skrb za okolico 

V letu 2020 smo spremenili ustaljeni načrt vrtnarjenja. V bivalni enoti na Rutarjevi nimamo 

več vrta, saj smo le-te površine, z evropskim projektom »Vrtičkanje in hortikulturna terapija«, 

namenili ureditvi visokih gred. Na novo smo zaorali površino na zemljišču bivalne skupnosti v 

Zalogu. Uredili smo velik vrt, z namenom pridelovanja sezonske zelenjave, zelišč. S pridelkom 

so bili uporabniki zadovoljni. En uporabnik se je preizkusil tudi v kisanju pridelane repe. 

Postopek se je ponesrečil, zato pa je uporabniku dal novo znanje, motivacijo in spodbudo za 

naslednje leto. 

Sodelovali smo tudi na tekmovanju Buča velikanka, ki ga je organiziral VDC Tončke Hočevar. 

Nekaj uporabnikov je skrbelo za rast buče od prvega trenutka dalje. Uporabniki so skrbeli, da 

smo pravočasno namočili seme, ga pravočasno posadili v lonček ter nato sadiko posadili na kup 

gnoja, nato pa vztrajno zalivali in ščitili sadiko pred nezaželenimi vremenskimi pojavi. Ves trud 

se je izplačal, saj smo vzgojili najtežjo bučo in zmagali na omenjenem tekmovanju. Veselje je 

bilo nepopisno in se veselimo ponovnega sodelovanja. 

V obeh bivalnih smo poskrbeli tudi za balkonsko zasaditev rož in urejenost naše okolice. 

Uporabniki se radi udeležujejo omenjenih aktivnosti (delo z zemljo, delo na prostem). 

• Organizirane popoldanske aktivnosti – »delavnice« 

V preteklem posebnem letu, so bile tudi popoldanske aktivnosti podrejene omejitvam, ki jih je 

prinesel covid-19. Ni bilo izvedenih veliko planiranih izletov, ogledov koncertov/gledališč, 

vključevanja v lokalno okolje. Omejili smo tudi obiske trgovin, bank, knjižnic, frizerjev ipd. 

Ves ta manko močno vpliva na vsakega posameznega uporabnika, tako iz čustvenega in 
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mentalnega vidika (stiske, počutje zaprtosti, omejenosti, nesvobode), kot tudi z vidika upada že 

osvojenih socialnih veščin. 

Kljub temu so si uporabniki v začetku leta ogledali eno gledališko predstavo gledališke skupine 

Drežnica, poleti so popoldneve preživljali ob reki Soči, iz naših jabolk smo naredili mošt 

(uporabniki vključeni od faze pobiranja jabolk, prešanja jabolk, do kuhanja soka), imeli smo 

piknik na našem dvorišču, kuhali sok iz bezgovih cvetov. V celem letu smo izvedli ogromno 

kuharskih delavnic, od peke peciv, kuhanja kosil, priprave nenavadnih obrokov. 

Veseli smo, da nam je uspelo za uporabnike IVO, pravočasno, pred ponovnim poslabšanjem 

epidemiološke slike v Sloveniji, organizirati letovanje v Portorožu (september 2020), na 

katerem so uporabniki porabili prejete turistične bone. Letovanje je bilo uspešno, uporabniki pa 

zadovoljni, veseli in, kar je najpomembnejše, iz letovanja so prišli zdravi.  

 

4 PODROČJA DEJAVNOSTI  ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

 

• Zdravstvena oskrba v letu 2020 – pojav epidemije covid-19 

Leto 2020 je bilo zelo razgibano in pestro na zdravstvenem področju. Soočali smo se s hitrimi 

spremembami in ukrepi zaradi novega korona virusa, z zdravstvenimi spremembami pri 

uporabnikih in skrbeli za čim boljšo, konstantno oskrbo uporabnikov.  

V preteklih letih smo se radi pohvalili z bogatim preventivnim programom in uspešnostjo le-

tega. Ta program nam je še vedno zelo pomemben in ga uspešno peljemo naprej, vendar se je 

v letu 2020 spremenil vrstni red prioritet. Prioriteta je bila upoštevati vsa priporočila in ukrepe 

s strani MZ in NIJZ za zajezitev novega korona virusa. Poleg tega pa smo ohranili skrb za 

kurativo in preventivo.  Tako smo v preteklem letu opravili 59 spremstev uporabnikov IVO k 

zdravnikom (tako osebnim kot specialistom). 

Večina od 17 uporabnikov institucionalnega varstva (od septembra 2020 dalje pa 16 

uporabnikov) redno prejema medikamentozno terapijo, ki mora biti natančno pripravljena. Šest 

uporabnikov prejema trikrat dnevno, pet uporabnikov dvakrat dnevno, trije uporabniki enkrat 

dnevno, dva uporabnika pa redne terapije ne prejemata. Deljenje terapije opravlja zdravstvena 

služba (v kolikor je to mogoče). Le-ta skrbi za pridobitev receptov, nabavo, pripravo ter delitev 

terapije. Terapija se tekom leta lahko več krat spreminja glede na zdravstveno stanje 

uporabnikov, zato je potrebna velika pozornost in natančnost pri pripravi le-te. 

Cilj preventivnega programa je bil prioritetno usmerjen v spoštovanje in uresničevanje ukrepov, 

namenjenih obvladovanju in zajezitev okužbe z novim virusom. Povezali smo se z okoliškimi 

ustanovami in koordinatorji, s katerimi smo imeli več sestankov glede obvladovanja korona 
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virusa. Posvetili smo se pravilnemu oblačenju in uporabi zaščitnih sredstev. Izvedli smo več 

prikazov oblačenja in slačenja osebne varovalne opreme zaposlenim. Izdelali smo Krizni načrt 

v primeru udora okužbe v naš VDC ter ga sproti posodabljali. Pri uporabnikih smo se posvetili 

predvsem pravilni higieni rok in kašlja. Izvedli smo več delavnic s prikazom. Tudi njih smo 

obvestili o kriznem načrtu in o pravilni uporabi zaščitne varovalne opreme. Pri preventivnem 

programu smo še vedno izvajali sprehode in aktivnosti na prostem, ob upoštevanju aktualnih 

smernic za zajezitev širjenja okužbe z novim virusom. Prav tako smo preventivni program 

izvajali znotraj zavoda, z igranjem namiznega tenisa, uporabo fitnes naprav in vsakodnevne 

telovadbe.  

Žal se povečuje število kurativne dejavnosti. Uporabniki se starajo in s starostjo se povečujejo 

zdravstvene težave.  

Tesno sodelujemo z osebno zdravnico uporabnikov, Andrejo Krivec Urbas, zaposleno v ZD 

Tolmin (ambulanta Most na Soči), za katero je opredeljenih kar 24 uporabnikov (16 

uporabnikov storitve IVO in 8 storitve VVZ). Skrbimo tudi za organizacijo pregledov pri 

izbranih osebnih zobozdravnikih, redne kontrole pri ginekologu ter po potrebi pri drugih 

specialistih. 

• Sestanki zdravstvene službe v letu 2020 

Zdravstveni delavci so se srečevali redno, enkrat mesečno in redno, na tedenskih sestankih, na 

katerih so sproti planirali delo, določali osebo, ki je odgovorna za izpeljavo določenih nalog ter 

po enem tednu preverili ali so izpeljali vse kar je bilo načrtovano. V  času izbruha epidemije 

covid-19 so velik poudarek namenili preprečevanju vdora okužbe v zavod. Na  vsakodnevnih 

jutranjih raportih so sproti prilagajali delo, in sicer na podlagi aktualnih zadev – spremembe v 

zdravstvenem stanju uporabnika, ki so zahtevale takojšnje ukrepanje (spremstvo k zdravniku, 

obisk urgence, namestitev v bolniško sobo ter oskrba ipd.). 

• Timsko delo 

Tim zdravstvenih delavcev sestavljajo: medicinska sestra vodja tima, zdravstveni tehnik, 

medicinska sestra in delovna terapevtka. Velik pomen pri zdravstveni oskrbi uporabnikov ima 

dobro usklajeno timsko delo, ki mu posvečamo veliko pozornosti. Vsak član tima prispeva 

svoje znanje in izkušnje, vsi pa stremimo k skupnemu cilju. Pomembna je učinkovitost vsakega 

posameznika, kar se kaže tudi v zadovoljstvu uporabnikov, v boljši kvaliteti oskrbe, v dobrem 

zdravstvenem stanju, v zajezitvi okužb ipd. Složno sodelovanje prinese boljše rešitve, saj 

kompleksnost in hitrost spreminjanja potreb zahteva hitre in učinkovite rešitve.  

Zdravstvene storitve so razdeljene na zdravstveno nego in oskrbo, na zdravstveno-vzgojno delo 

in preventivno-zdravstveno dejavnost, na delovno terapijo, na fizioterapijo in na specialno 
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pedagoške obravnave – defektologijo. Vse storitve so zabeležene v ISOV računalniškem 

programu. 

 

4.1 ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA 

Splošne obravnave 

Pregledi vključenih uporabnikov pri splošni zdravnici v letu 2020.   
 

Število uporabnikov 

 

Število pregledov 

 

Težave 

Andreja 

Krivec 

Urbas, dr. 

med. 

17 uporabnikov 

(januar - avgust 2020) 

16 uporabnikov 

(avgusta - decembra 

2020)  

 

 

13 obiskov 

(večje število 

pregledov v 

primerjavi s 

prejšnjim letom) 

SPLOŠNI ZDRAVSTVENI 

PREGLED: 

- predpis recepta 

- preveze uporabnika 

- virusna obolenja 

- cepljenje proti gripi 

- druge kurativne storitve 

- aplikacija intramuskularnih 

injekcij 

Uporabniki, ki obiskujejo drugega osebnega zdravnika, le - tega obiskujejo v spremstvu svojcev 

ali skrbnikov. V primeru urgentnega stanja v Varstveno delavnem centru, jih spremljamo mi. 

 

Specialistične obravnave 

Psihiatrične obravnave: 

Pregledi uporabnikov storitve IVO  – psihiatrične obravnave v letu 2020  

Specialisti  Št. uporabnikov Št. pregledov 

Petek, dr. med., spec. psihiater (Ljubljana) 1 1 

Šorli, dr. med. psihiater (ZD Tolmin) 1 6 

Režun, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (ZD Tolmin) 2 3 

SKUPAJ 4 10 

 

Hospitalizacije uporabnikov storitve IVO v Psihiatrični bolnišnici Idrija 2020  

Specialisti  Št. uporabnikov Število dni hospitalizacij 

Mitrovič, dr. med. psih. (oddelek S3) 1 16 

SKUPAJ 1 16 

 

Hospitalizacija uporabnikov storitve IVO v Splošni bolnišnici Šempeter 2020  

Oddelek  Št. uporabnikov Število dni hospitalizacij 

Kirurgija – kirurški oddelek 1 13 

Nevrologija – nevrološki 

oddelek 

1 6 

Gastroenterološki oddelek 1 5 

SKUPAJ 3 24 
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Druge specialistične obravnave vključenih uporabnikov v letu 2020  

Specialisti  Št. uporabnikov Število pregledov 

nevrolog 2 4 

okulist 1 1 

endokrinolog 1 1 

nefrolog 1 1 

onkolog 1 1 

internist 1 1 

psiholog 1 1 

pulmolog 2 2 

cepljenje proti novemu virusu 

SARS-Cov-2 

14 14 

kolonoskopija - svit 1 1 

UZ trebuha 2 1 

RTG pljuč 1 1 

laboratorij 3 6 

ORL 1 1 

kirurgija 4 6 

UZ trebuha 1 1 

MR 2 2 

dermatolog / / 

mamografija 1 1 

SKUPAJ 40 46 

 

Laboratorij 

Laboratorijske storitve vključenih uporabnikov v letu 2020 

ZD Tolmin- laboratorij Št. uporabnikov Število pregledov 

Leto 2020 3 6 

SKUPAJ 3 6 

 

Zobozdravstvene storitve 

Zobozdravstvene storitve vključenih uporabnikov v letu 2020  

Specialisti  Št. uporabnikov Število pregledov 

Kavčič Fortunat, dr. dent. med. 2 2 

Žagar, dr. dent. med. 1 2 

SKUPAJ 3 4 

 

Zdravstvene storitve opravljene v času izvajanja storitev IVO 

Največ storitev je opravljenih iz področja negovalnih procesov, delitve medikamentozne 

terapije, prevez ran, transfer uporabnikov in izvajanje izobraževalnih vsebin za uporabnike in 

zaposlene. Nudimo pomoč uporabnikom pri izvajanju osebne higiene (umivanje zob in skrb za 

ustno higieno, umivanje obraza, umivanje nog, britje, česanje, tuširanje, urejanje nohtov, 

umivanje lasišča), pomoč pri oblačenju, pomoč pri hoji. Te oblike pomoči so deležni vsi 
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uporabniki v obeh bivalnih enotah. Zdravstveno delo je organizirano tako, da strokovno delo 

(delitev terapije, preveze ran in druge bolj zahtevne posege) in spremljanja uporabnikov na 

zdravstvene preglede opravijo delavci, ki so zaposleni v zdravstvenem timu, odgovorna oseba 

zdravstvene dejavnosti je medicinska sestra vodja tima.  

• Sodelovanje z urgentno službo ZD Tolmin 

Sodelovali smo z urgentno službo ZD Tolmin, katero smo klicali štiri krat zaradi zdravstvenih 

težav uporabnikov (poslabšanje psihičnega stanja uporabnika in zaradi alarmantnih stanj ipd.). 

Več klicev na urgentno službo je bilo v popoldanskem času oziroma v času vikendov. Klicu so 

se odzvali hitro, uporabnike oskrbeli ter jih odpeljali na obravnavo v SB Franca Derganca 

Šempeter. Svojce smo obvestili o sprejemu in premestitvi uporabnika. Nudili smo jim tudi 

morebitno pomoč pri razumevanju stanja uporabnika. 

Dvakrat sta bila uporabnika obravnavana s strani urgentne službe v stavbi VDC. Po pregledu 

sta bila sprejeta v SB Franca Derganca Šempeter. Enkrat smo se poslužili prevoza uporabnika 

z reševalnim vozilom na zdravljenje v PB Idrija. 

• Ukrepanje ob izrednih situacijah  

Zaradi pojava novega korona virusa smo se v letu 2020 večkrat soočili z izrednimi situacijami. 

Kar petkrat je prišlo osebje iz ZD Tolmin v našo bolniško sobo, kjer so odvzeli bris uporabniku 

na novi korona virus. Rezultat je bil vedno negativen, česar smo se vsakič znova razveselili. Ob 

pojavu povišane telesne temperature smo osebo izolirali in sledili protokolom. Ob koncu leta 

smo imeli karanteno zaradi odhodov uporabnikov v domače okolje. Ob vrnitvi je sledila sedem 

dnevna izolacija uporabnika. Po vrnitvi uporabnika iz bolnišnice je tudi sledila izolacija, vendar 

desetdnevna. Vse te izolacije so bile dobra izkušnja za delavce zdravstvenega tima, saj smo se 

morali sproti prilagajati situacijam in iskati nove rešitve za še boljše obvladovanje 

nepredvidenih situacij.  

• Sodelovanje s svojci in s skrbniki 

Zaradi spreminjajočih se zdravstvenih stanj uporabnikov, obiskov osebnih zdravnikov in 

specialistov v našem spremstvu, je področje sodelovanja s svojci in skrbniki vedno bolj pogosta. 

Obveščamo jih o aktualnih zadevah, pomagamo z razlagami o stanju uporabnikov, izvidov ali 

posegov. Svojcem in skrbnikom smo vedno na voljo za pogovor, opažamo, da imajo svojci 

veliko vprašanj, zato se obrnejo na nas. Tu so prisotne stiske ob soočanjih s težkimi diagnozami, 

prošnjami po raznih nasvetih, včasih je dovolj, da samo prisluhnemo. 
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• Sodelovanje z osebnimi zdravniki in s specialisti 

Sodelovanje z zdravniki je dobro in uspešno. Vedno, ko smo potrebovali njihov nasvet ali 

pregled za uporabnike, so nas hitro sprejeli. Dobro smo sodelovali tudi z regijskimi 

koordinatorji za covid-19, s katerimi smo zasnovali krizni načrt in se še dodatno informirali 

glede zaščite in ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Krizni načrt smo tudi ažurirali in 

posodabljali z novimi, boljšimi rešitvami in idejami. Povezali smo se z ZD Tolmin, se 

dogovorili, da bodo v našem zavodu odvzemali brise uporabnikom s sumom na okužbo. V 

kontakt smo stopili tudi s Civilno zaščito Tolmin, ki so nam priskrbeli šotor. Uporabljali ga 

bomo za oblačenje zaščitne opreme pred vstopom v rdečo cono in slačenje OVO opreme po 

končanem delavniku, če bo le-to potrebno. 

• Sodelovanje s SOUS 

Smo člani SOUS-a in se udeležujemo vseh sklicanih sestankov. Letos jih je bilo sicer manj in 

vse so potekale preko spleta, zaradi znanih okoliščin. 

• Sodelovanje s strokovnimi delavci in sodelavci socialnega varstva 

Sodelovanje s strokovnimi delavci in sodelavci socialnega varstva je redno in jih tudi sproti 

obveščamo o aktualnih dogodkih v zvezi z zdravstvenim stanjem uporabnikov. Informacije si 

delimo na dnevnih jutranjih raportih, beležimo v ISOV računalniški program. Sodelujemo tudi 

na rednih mesečnih sestankih tako zaposlenih v storitvi VVZ kot zaposlenih v storitvi IVO. Po 

potrebi skličemo tim, kjer sodelujemo strokovni delavci socialnega in zdravstvenega varstva z 

uporabnikom. Delo se med nami prepleta in dopolnjuje.  

• Potrebe in težave, ki so se pojavljale v letu 2020 

V letu 2020 smo zaposlili dodatno medicinsko sestro, ki dela v institucionalnem varstvu. To 

nas je vse razveselilo in hkrati tudi razbremenilo. Sedaj lahko vodja zdravstvenega tima lažje 

in boljše porazdeli delo med zaposlene, tudi v popoldanskem času. V letu 2020 se je pokazala 

težava v pomanjkanju prostora in skladiščenja. Zaradi izolacije smo bili primorani preseliti 

polovico ambulante v prostore delavne terapije. Posledično je v prostorih delavne terapije 

natrpano s pripomočki in opremo zdravstva ter s pripomočki za delavno terapijo. Zato bi bilo 

dobro razmišljati za naprej v prilagoditvi prostorov bolniške sobe, skladišča in ambulante v 

spodnjih prostorih stavbe 1. V bivalni enoti se je pokazal manko, v ne najbolje prilagojenih 

prostorih za uporabnike. Namreč uporabniki se starajo in bodo težje mobilni zato bodo počasi 

potrebovali bolj prilagojene toaletne prostore in sanitarije. Ostali izzivi so bili vezani na hitre 

spremembe in prilagajanje v povezavi z novim korona virusom, ki pa so bili uspešno 

obvladovani v sodelovanju vseh zaposlenih VDC Tolmin. 
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• Predaja informacij – raport 

Potekajo dnevni raporti, in sicer zjutraj med nočnim delavcem ter zdravstvenim tehnikom; ob 

14.00 uri med zdravstvenim tehnikom, vodji matičnih skupin in delavci IVO; ter ob 22.00 uri 

med delavci IVO ter nočnim delavcem. Pomemben prenos informacij so tudi zapisi v ISOV 

računalniški program, katerega uspešno uporabljamo (zdravstvena opažanja uporabnikov). 

Uporabljamo tudi raportni zvezek, v katerega zapišemo vsako predajo službe in pomembne 

informacije. Pripravili smo tudi Info kamrco, v kateri so vsi aktualni dokumenti in navodila. Za 

podajanje informacij v povezavi s covid-19 (npr. uporaba OVO, krizni načrt s spremembami in 

dopolnitvami ipd.) smo pripravili posebno mapo na računalniškem M disku, kjer so zbrane vse 

pomembne informacije in navodila. 

 

Zdravstvene storitve opravljene v času izvajanja storitev VVZ 

Zdravstvene storitve za uporabnike dnevnih enot VDC (VVZ) niso bile priznane v Splošnem 

dogovoru za leto 2020. Vendar še vedno izvajamo osnovne potrebe in obravnavamo nujna 

stanja pri uporabnikih VVZ. Deljenje terapije in spremstva uporabnikov na specialistične 

preglede pa žal, ne izvajamo več. To skrb so večinoma prevzeli starši ali skrbniki.  

 

Storitve zdravstvene nege, ki so bile opravljene v ambulanti za vključene uporabnike v storitvi VVZ 

2020 

 

AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE  NEGE v storitvi VVZ 

 

V LETU 2020 

aplikacije zdravil 6 x 

ostale aktivnosti zdravstvene nege - merjenje in evidentiranje pulza, frekvence 

dihanja, saturacije 

3 x 

telesna temperatura - merjenje telesne temperature in ukrepanje ob odstopanjih – 

covid-19 

vsakodnevno za vse 

uporabnike VVZ 

manjše preveze (defekt usnjice velikosti do 5x5 cm) 3 x 

spremljanje uporabnika na diagnostične preiskave 1 x 

aplikacija zdravil na kožo pri kroničnih dermatozah in preventivi dekubitusa 1 x  

 

izločanje in odvajanje - spremljanje uporabnika v zvezi z izločanjem blata 1,2 

vsakodnevno za 2 

uporabnika VVZ 

izločanje in odvajanje - pomoč pri izvajanju anogenitalne nege in pri nastavitvi 

pripomočkov za inkontinenco 

vsakodnevno za 2 

uporabnika VVZ 

 

4.2 ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN PREVENTIVNA VZGOJNA DEJAVNOST 

• Delavnica »Zdravi zobje«: potekala je samo v mesecu januarju, nato je že sledilo prvo 

omenjanje covid-19, zaustavljeni so bili vsi projekti, v katerih smo sodelovali z 

https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=1886&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Telesna%20temperatura%20-%20Merjenje%20telesne%20temperature%20in%20ukrepanje%20ob%20odstopanjih%201,2
https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=1596&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Izlo%C4%8Danje%20in%20odvajanje%20-%20Pomo%C4%8D%20pri%20izvajanju%20anogenitalne%20nege%20in%20pri%20nastavitvi%20pripomo%C4%8Dkov%20za%20inkontinenco
https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=1596&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Izlo%C4%8Danje%20in%20odvajanje%20-%20Pomo%C4%8D%20pri%20izvajanju%20anogenitalne%20nege%20in%20pri%20nastavitvi%20pripomo%C4%8Dkov%20za%20inkontinenco
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zunanjimi izvajalci. Ker gre pri ustni higieni za direkten kontakt s slino, smo se z ZD 

Tolmin dogovorili, da ta program začasno prekinemo. 

• Predavanje »Corona Virus«: za vse uporabnike in zaposlene je delovna terapevtka 

pripravila kratko predavanje o covid-19, kjer je skušala na razumljiv način uporabnikom 

predstaviti novi korona virus.  

• Pogovor o svetovnem dnevu duševnega zdravja (10.oktober): potekal je pod geslom 

»Duševno zdravje za vse. Večje naložbe - večja dostopnost. Vsakomur, vsepovsod«. 

Pogovor o duševnem zdravju, pripnemo si zeleno pentljo.   

• Podpora na daljavo: telefonski individualni razbremenilni pogovori z uporabniki, ki 

ostajajo doma, predvsem na tematiko zdravja, preventive, zaščitnih ukrepov, uporabe 

mask ipd. 

• Cepljenje proti sezonski gripi: brezplačno cepljenje je izvedlo osebje ZD Tolmin v 

ambulanti VDC Tolmin za uporabnike, ki se želijo cepiti v soglasju staršev oz. zakonitih 

zastopnikov. 

• Dnevi zdravja: izvedeni v času letovanja v Portorožu, v treh manjših skupinah za 

uporabnike storitve IVO. Vodje posameznih skupin so bili zdravstveni delavci, ki so 

pripravili vsebinski program na temo »zdravja«. 

 

V sodelovanju z Društvom Sožitje Tolmin smo izvajali sledeče zdravstveno-preventivne 

dejavnosti: 

• Jahanje konjev kot del delovno terapevtske obravnave (terapija s pomočjo konj): 

izvajala jo je delovna terapevtka (RNO terapevtka) ter Nejka Gerbec, inštruktor jahanja. 

Cilji, ki smo jim sledili: delovna terapija s konjem, uravnavanje mišičnega tonusa, 

izboljšanje centralnega mišičnega tonusa, izboljšanje poravnave trupa, izboljšanje 

koordinacije gibanja, izboljšanje reakcijskih sposobnosti, dvig samozavesti, razvijanje 

čuta za delo z živaljo in aktivno sodelovanje uporabnikov pri izvedbi aktivnosti.  

• On line telovadba pod vodstvom Katje Beguš, dipl. kineziologinje: uporabnikom 

smo omogočili malce drugačno telesno vadbo. Vadba je potekala preko on-line sistema, 

in sicer smo jo spremljali na platnu in izvajali vadbo v večnamenskem prostoru. 

Uporabnikom je bila to zanimiva izkušnja. 

• Dnevne aktivnosti - Samostojna priprava obroka: ob vsakem srečanju štirje 

uporabniki pripravijo vse za samostojno pripravo obroka. Skupaj izberejo jedi, 

poiščemo recepte, izpišemo potrebne sestavine, odpravimo se v trgovino po sestavine 
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(letos je to za njih opravila delovna terapevtka zaradi preventivnih ukrepov covid-19), 

nato se pogovorimo o varnem delu v kuhinji, ponovimo vse v zvezi z higieno, razdelimo 

delo in pričnemo z pripravo jedi. Kosilo tudi lepo postrežemo in uživamo v dobri hrani. 

Novost za uporabnike je letos ta, da so morali uporabljati kirurške maske za delo v 

kuhinji. Uporabniki zelo radi sodelujejo pri teh aktivnostih. 

• Kopanje v vodnem parku Bohinj: štirje uporabniki in dve spremljevalki smo se 

odpravili na kopalni dan v Bohinjsko Bistrico. Odpeljali smo se do železniške postaje, 

tam smo se vkrcali na vlak. Posebnost je bila ta, da je potrebno na vlaku nositi zaščitne 

maske. Ob prihodu v Bohinjsko Bistrico smo se sprehodili do vodnega parka. Tam smo 

uredili formalnosti in vstopili z zaščitnimi maskami, katere je potrebno nositi tudi v 

garderobah. Nato smo se odpravili plavati. Spremljevalki sva skrbeli za varnost, saj so 

vsi štirje udeleženci neplavalci.  

• Izlet s turistično ladjico Lucija: odpravili smo se na izlet s turistično ladjico Lucija. 

Na ladjici so nam omogočili, da smo imeli polovico ladjice samo zase, tako, da ni bilo 

stikov z drugimi turisti. Popeljala nas je po jezeru na Mostu na Soči, vse do jezu na eni 

strani ter do sotočja reke Soče in Tolminke na drugi. Udeležilo se je 14 uporabnikov. 

 

4.3 DELOVNA TERAPIJA  

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki temelji na individualnem pristopu do uporabnika. Z 

vsakim uporabnikom opredelimo njegove cilje. Na podlagi zastavljenega cilja izdelamo načrt 

intervencije, metode, pristope, ocenjevanja ipd., s katerimi želimo doseči, da bo oseba pri 

vsakodnevnih aktivnostih lahko dosegla svoje cilje. Pri tem upoštevamo vse uporabnikove 

potrebe – fizične, psihološke, socialne. Naloga delovnega terapevta je, da uporabnika vodi skozi 

aktivnosti, z namenskimi aktivnostmi in pripravljalnimi aktivnostmi izboljša funkcijo, po 

potrebi prilagaja okolje v katerem bo aktivnost izvajal ter aplicira morebitne pripomočke, kateri 

omogočijo večjo samostojnost.  

• Delo v času ukrepov za preprečevanje okužb z virusom covid-19 

Ker smo v preteklem letu delo prilagodili ukrepom za preprečevanje covid-19, je bilo število 

zaposlenih zmanjšano na minimum, zaradi čim manjših kontaktov med zaposlenimi. Delovna 

terapevtka je bila razporejena na delo in varstvo s skupino uporabnikov IVO. Njim je nudila 

največ delovno terapevtskih in fizioterapevtskih obravnav, katere so bile izvedene v maksimalni 

možni meri, glede na dano situacijo v kateri smo se vsi znašli.  
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Skupinske obravnave  

• Svet čutil 

Skupina se je redno srečevala, saj jo obiskujejo predvsem uporabniki, ki so vključeni v isto 

delovno skupino (ostali, ki so v drugih skupinah, žal niso sodelovali, zaradi preprečevanja 

okužbe z covid-19). Pred prihajajočo pomladjo smo izdelovali metuljčke iz papirja za okrasitev 

delavnice (trening fine motorike, koncentracija, taktilne izkušnje, pogovor o pomladi (kaj cveti, 

kaj slišimo - ptičje petje, vonjamo rože - zrak diši drugače kot pozimi ipd.), imeli smo glasbeno 

delavnico na kateri smo krepili čutilo sluha ipd.). V sklopu dnevnih aktivnosti aktivno 

sodelujejo pri peki peciva, pripravili smo si kosilo (testenine z bolonjsko omako, puding, rdeča 

pesa), s pomočjo spečemo medenjake. Zelo dobro in samostojno delajo kroglice. Ponosni so na 

svoje delo, saj so pripravljene jedi slastne. V mesecu januarju smo obiskali multisenzorno sobo 

v OŠ Tolmin. Vključenih je bilo 21 uporabnikov. 

• Preventivni program hoje v sklopu delovne terapije 

Zelo pogosto smo izvajali to storitev, saj je tudi priporočeno čim več gibanja in zadrževanja na 

svežem zraku v času epidemije. Tako smo na varen način uporabnikom omogočali vzdrževanje 

fizične kondicije in gibanja v naravi, katera deluje tudi dobro za naše psihofizično počutje. 

Izvajali smo jo z 27 uporabniki. 

 

Individualne obravnave 

• Okupacijska delovna terapija  

Okupacija (zaposlitev) – vsak uporabnik lahko sam izbere aktivnost, s katero želi izpopolniti 

samostojnost oziroma si zapolniti prosti čas. V sklopu te aktivnosti so uporabniki delali na 

računalniku, reševali križanke, pletli, klekljali, igrali družabne igre (karte, Štiri v vrsto, Človek 

ne jezi se, Šah, prebirali dnevne novice, ogled dokumentarnih oddaj ipd.). Vključenih 23 

uporabnikov. 

• Trening koordinacije 

Koordinacija pomeni sposobnost lahkotnega in miselnega usklajevanja gibov telesa, ki jih 

prilagajamo konkretnim potrebam in zahtevam. Gre za usklajeno gibanje telesa, pri izvajanju 

gibalnih nalog. Treninge izvajamo najprej v sedečem položaju, kjer je vloga podporne 

tehnologije velika, nato preidemo v stoječ, kar zahteva večjo angažiranost uporabnika. 

Vključenih 25 uporabnikov. 
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• Specifično neurofizioterapijo RNO (metoda po Bobath, Vojti ipd.) 

Načela pristopa RNO so: inhibicija abnormalne posturalne refleksne aktivnosti za zmanjšanje 

tonusa pri spastični in atetoidni obliki CP, spodbujanje normalnega posturalnega položaja in 

gibanja, s pomočjo čim bolj normalnega mišičnega tonusa, povečanje posturalnega refleksnega 

tonusa in regulacija recipročne mišične funkcije. Vključenih je bilo 22 uporabnikov. 

• Hidroterapija 

Izvajali smo jo v času, ko z ukrepi to ni bilo omejeno. Velik poudarek je bil na higieni, 

prezračevanju in razkuževanju.  Izvedena je bila za štiri uporabnike (5x). 

• Vaje transfera ali vaje dnevnih aktivnosti delimo na:  

osnovne, ki zajemajo predvsem skrb za svoje telo: tuširanje ali kopanje, uporaba stranišča, 

oblačenje, hranjenje in požiranje, funkcionalna mobilnost, skrb za osebne predmete, osebna 

higiena in negovanje.   

aktivnosti vsakodnevnega življenja doma in v skupnosti: skrb za druge, skrb za hišne 

ljubljenčke, komunikacijske spretnosti, vožnja in mobilnost v skupnosti, rokovanje z denarjem, 

skrb za zdravje in izvajanje aktivnosti v skrbi za zdravje, skrb za dom in okolico, priprava 

obroka in čiščenje po pripravi, verske aktivnosti in udeležba na teh, varnost in ukrepanje ob 

nevarnostih, nakupovanje (tako fizično v trgovini kot tudi z uporabo računalnika, pametnega 

telefona). 

počitek in spanje: skrb za ustrezen počitek, priprave na spanje, primerno spanje – primeren čas, 

dolžina spanja ipd. 

izobraževanje: priprave in potrebne prilagoditve (naklon mize, odebelitev pisal, povečanje slik 

in črk, grafomotorika ipd.)  

delo: zaposlitveni interesi in prizadevanja, iskanje in pridobivanje veščin, demonstracija dela, 

iskanje primerne zaposlitve v skupnosti, uvajanje uporabnika v delo v skupnosti. 

igra: iskanje primerne igre (brez pravil, s pravili, pretvarjanje ipd.), igranje iger, priprava igral, 

uporaba le teh in skrb za pravilno uporabo.  

prosti čas: poiščemo interese, sposobnosti, možnosti, priložnosti in primerne prostočasne 

aktivnosti. Planiranje in udeležba uporabnika na teh aktivnostih.  

socialna udeležba: tako v skupnosti, družini kot med prijatelji.  
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V tovrstno obravnavo je bilo vključenih največ 37 uporabnikov in je potekala individualno. 

Pred razglasitvijo epidemije so se v te aktivnosti vključevali tudi uporabniki VVZ. Preko celega 

leta pa je bilo največ storitev nudenih uporabnikom IVO, s poudarkom na samostojnosti v 

osebni higieni, transfer postelja – voziček in v samostojni pripravi obroka.  

4.4 FIZIOTERAPIJA 

Fizioterapija je sestavni del zdravstvene oskrbe na vseh področjih zdravstvenega varstva, kot 

so promocija in varovanje zdravja, preventiva, zdravljenje, habilitacija in rehabilitacija ter 

upošteva telesne, psihološke, čustvene in socialne dejavnike. Fizioterapija obsega interakcijo 

med fizioterapevtom in pacientom/uporabnikom, vključno z njegovo družino, oskrbovalci in 

drugimi pomembnimi zdravstvenimi strokovnjaki ter lokalnimi skupnostmi. 

Fizioterapija deluje na naslednjih področjih: 

- Nevrološka (možganska kap, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen) 

- Nevromuskulo - skeletno (bolečine v hrbtu, športne poškodbe, artritis) 

- Kardiovaskularne (kronične bolezni srca, rehabilitacija po srčnem napadu) 

- Dihala (astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, cistična fibroza) 

Skupinske obravnave 

Aktivne vaje – jutranja telovadba. Izvajamo jo vsako jutro pred začetkom delavnic, saj je to 

tudi del naše promocije zdravja na delovnem mestu. Cilj je povečanje mišične moči in 

vzdržljivosti, izboljšanje koordinacije, povečanje hitrosti in obsega giba, preprečevanje in 

popravljanje deformacij, izboljšanje funkcij organskih sistemov in splošne kondicije. To 

storitev izvajamo skupinsko za uporabnike IVO v času epidemije, medtem ko so razmere še 

dopuščale, se je jutranja telovadba izvajala za vse uporabnike. Poslužujemo se vaj z lastnim 

telesom, terapevtskimi žogami in uporabo elastičnih trakov. Vključenih je bilo največ 43 

uporabnikov. 

Individualne obravnave 

V individualnih obravnavah se poslužujemo različnih vaj in tehnik, s katerimi vplivamo na 

različne telesne sisteme (dihalni sistem, kardiovaskularni sistem, lokomotorni aparat ipd.). To 

so: dihalne vaje, vaje za krepitev muskulature mišic, telesne vaje, terapevtske vaje, 

hidroterapija. Vključenih je bilo 15 uporabnikov. 

 

4.5 SPECIALNO PEDAGOŠKE OBRAVNAVE  

Leto 2020 je bilo zaradi številnih ukrepov za preprečitev širjenja virusa, posebno leto. To 

pomeni, da obravnave niso potekale redno, saj uporabniki zaradi epidemije niso skozi celo leto 
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obiskovali program VVZ. Specialno pedagoške obravnave so potekale s 25 uporabniki, ki so 

obiskovali program VVZ. Potekale pa so tudi z uporabniki, ki so vključeni v program IVO. V 

času, ko programa zaradi epidemije niso obiskovali, so obravnave potekale tudi na daljavo 

(video klic).  

Na individualnih urah so uporabniki zelo pogosto izrazili željo po pogovoru. Stiske nekaterih 

so bile zaradi ukrepov, kot je npr. prepoved obiskov, prepoved samostojnih izhodov ipd., velike. 

Reševali smo jih s pogovori, sprehodi. Pri vzdrževanju stikov s svojci, prijatelji, smo se 

posluževali različnih aplikacij, ki omogočajo video klice. To, da so slišali in videli prijatelja, 

svojca jim je veliko pomenilo. 

Uporabniki, ki so vključeni v projekt Moja knjižnica, so utrjevali branje z razumevanjem. 

Pomoč so potrebovali pri zapisu vsebine prebrane knjige.  

Pri tistih uporabnikih, ki nimajo večjih težav z branjem in pisanjem in imajo kar dobro osvojeno 

tehniko branja in pisanja, so bile individualne ure namenjene ohranjanju znanja branja, pisanja, 

računanja in urjenja miselnih funkcij: reševanje križank in drugih razvedrilno izobraževalnih 

vsebin.  

V okviru specialno pedagoških obravnav so uporabniki ponavljali in utrjevali tudi orientacijo v 

času, na uri, zapis imena, priimka, stalnega in začasnega bivališča, rojstnega datuma, utrjevali 

vrednotenje in ločevanje evrov ter centov. 

S tremi uporabniki smo na individualni uri pregledali aktualne novice doma in po svetu. 

Zanimale so jih vsebine glede virusa in epidemije. Najbolj od vsega pa je uporabnike zanimalo 

to, kdaj bomo spet normalno zaživeli. 

Nekateri uporabniki počasneje osvajajo števila v povezavi z denarjem. Potrebovali so več 

utrjevanja in praktičnih nakupov v trgovini. 

Uporabnike smo spremljali pri vključevanju v okolje (obisk knjižnice, trgovine, pošte, banke, 

UE Tolmin ipd.). Ob tem so osvajali primeren načina vedenja v različnih situacijah.   

Z uporabniki, ki imajo več težav na govornem področju, smo izvajali razne vaje (vaje za 

izboljšano izreko glasov, dihalne  vaje, iskanje ustreznih besed, ločevanje sičnikov in šumnikov 

ipd.). 

Skozi pogovor smo uporabnikom pomagali poiskati načine za kvalitetno preživljanje prostega 

časa. 
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5 ORGANIZIRANE PROSTOČASNE  AKTIVNOSTI UPORABNIKOV 

Epidemija covid-19 je vplivala tudi na realizacijo planiranih prostočasnih aktivnostih. V 

mesecih januar in februar so uporabniki obiskovali srečanja Vera in Luč, potem smo s temi 

srečanji prekinili. Prav tako smo z marcem prekinili sodelovanje s Plesno šolo Urška Tolmin in 

do nadaljnjega odložili izvedbo vseh planiranih izletov, obiskov koncertov ipd. Osredotočili 

smo se na izvajanje prostočasnih aktivnostih znotraj zavoda oziroma s sprehodi v okoliško 

naravo. Prav tako smo praznovali rojstne dneve tako v delavnicah kot tudi v bivalni enoti in v 

bivalni skupnosti ter se po lastni izbiri udeleževali raznovrstnih delavnic, ki jih navajamo v 

nadaljevanju poročila. V času, ko so uporabniki VVZ ostajali doma zaradi slabe epidemiološke 

slike, smo izvajali podporo na daljavo (največ v smislu razbremenilnih pogovorov in video 

klicev), izvajali pa smo tudi obiske na domu (z njimi smo prekinili, ko se je epidemiološka slika 

v lokalnem okolju poslabšala). 

Mesečni pregled dogodkov v organizaciji VDC Tolmin v letu 2020 (storitev VVZ ter 

storitev IVO) 

Januar 2020: pižama party in tombola, verske vsebine: Sveti trije kralji, kuhanje kosila v 

delavnici 4, izlet na Sorico, spravilo jaslic na Sveti Gori, zaključek likovne razstave v Bovcu, 

ogled gledališke skupine Drežnica v Kinogledališču Tolmin, zadnje slovo dragega prijatelja 

(spremstvo uporabnikov na pogreb). 

Februar 2020: ustvarjalna delavnica: Krašenje panoja, praznovanje Prešernovega dne v bivalni 

enoti, delavnica o Kulturnem dnevu v delavnici 4, izvedba kulturne proslave za vse, kuharska 

delavnica v delavnici 4, peka buhteljnov v bivalni enoti, peka pustnih dobrot z dijaki Gimnazije 

Tolmin, ogled pustnega sprevoda v Tolminu, branje knjige Pravljičarka pod Triglavom, 

ustvarjalna delavnica:  Izdelovanje okraskov za valentinovo. 

Marec 2020: izlet na Sorico, obisk na domu – priprava na likovno razstavo uporabnice, 

predavanje covid-19, ustvarjalna delavnica: Izdelovanje rož iz papirja, verske vsebine: Križev 

pot na Mengore. 

April 2020: likovni natečaj Razgledi doma, verske vsebine: Veliki teden, okrogla miza: Prikaz 

pravilnega umivanja rok in prikaz delovanja razkužila. 

Maj 2020: cvetlična zasaditev v bivalni enoti, gospodinjske aktivnosti v sodelovanju z 

Društvom Sožitje Tolmin. 

Junij 2020: sprehod ob Soči, sodelovanje na tekmovanju Buča velikanka (sajenje sadik), 

gospodinjske aktivnosti v sodelovanju z Društvom Sožitje Tolmin, ogled Reševalne postaje 

Tolmin, pohod na Kozlov rob, jahanje konjev, presajanje rož. 
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Julij 2020: gospodinjske aktivnosti v sodelovanju z Društvom Sožitje Tolmin, jahanje konjev, 

izlet s turistično ladjico po jezeru na Mostu na Soči, vožnja s kanujem po Soči, vzgoja sadik 

sivke. 

Avgust 2020: ustvarjalna delavnica: Risanje po dvorišču s talnimi kredami, piknik pri Soči, 

ustvarjalna delavnica: Risanje z barvami za steklo, peka torte, izlet na Most na Soči, jahanje 

konjev. 

September 2020: jahanje konjev, likovni natečaj Ocean v skodelici, peka bananine torte, 

stiskanje domačih jabolk in kuhanje jabolčnika, priprava kompota iz bučk, okrogla miza: covid-

19, gospodinjske aktivnosti v sodelovanju z Društvom Sožitje Tolmin, sprehod okoli jezera na 

Mostu na Soči, plavanje v Bohinjski Bistrici. 

Oktober 2020: jesensko delo na vrtu, izdelava nagrobne dekoracije, kuharska delavnica: Sladica 

in juha iz sladkega krompirja, peka jabolčnega zavitka, izdelovanje izdelkov za oglasno desko, 

izrezovanje buč – noč čarovnic, Kulinarični vrtiljak (DEKD). 

November 2020: sajenje mačeh, sodelovanje na 29. Reviji Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo 

(virtualno), fotografski natečaj Znamenitosti in lepote domačega kraja skozi objektiv deklet in 

fantov s posebnimi potrebami. 

December 2020: okrogla miza: covid-19, setev božičnega žita, peka decembrskih dobrot, peka 

ocvirkovce, peka skutnega peciva. 

 

6 SODELOVANJE UPORABNIKOV Z DRUGIMI VLADNIMI IN NEVLADNIMI 

ORGANIZACIJAMI, JAVNIMI IN ZASEBNIMI PODJETJI IPD. 

 

Tudi v letu 2020 smo sodelovali z naslednjimi  institucijami v naši okolici: Center za socialno 

delo Severna Primorska Enota Tolmin, Zdravstveni dom Tolmin, Psihiatrična bolnica Idrija. 

Medobčinsko društvo Sožitje Tolmin – v letu 2020 se uporabniki niso udeležili planiranih 

letovanj, ki jih organizira Društvo Sožitje, iz znanih razlogov. Smo pa celo leto zelo dobro 

sodelovali z različnimi projekti (gospodinjske aktivnosti, jahanje konjev, izlet z ladjico, 

funkcionalna vadba on-line, obisk Dedka Mraza, rojstnodnevna obdarovanja ipd.). 

Srečanja Vera in luč – uporabniki bivalnih enot so se v letu 2020 sestali dvakrat v prostorih 

Župnijskega doma Tolmin.  

Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina (DOR) – društvo nas je povabilo k sodelovanju ob 

koncu leta, ko so pripravljali Jaslično pot po starem delu mesta Tolmin. V okviru tega projekta 

smo postavili jaslice, ki jih je en uporabnik naredil (slikanje na lesene ploščice in sestava 

mozaika). 
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Gašper Jesenšek, s.p. – izvedba delavnice Promuhar, promocija ribištva in varovanje narave v 

Posočju. 

Darja Lampret – izvedba delavnice Aromaterapija in zeliščarstvo. 

Posoško razvojni center – je vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče, ki 

razpisuje projekte za črpanje EU sredstev. Uspešno smo dokončali 1. fazo projekta »Vrtičkanje 

in hortikulturna terapija«. Dokončna realizacija zastavljenega projekta pa bo v letu 2021 

(postavitev visokih gred, zasaditev le-teh). 

Plesna šola Urška – sodelujemo že vrsto let. Skupina šteje 12 plesalcev. Skupina se je enkrat 

tedensko sestajala v prvih treh mesecih, potem pa smo morali sodelovanje prekiniti zaradi že 

znanih razlogov. 

Osnovna šola Tolmin in podružnica PŠIUOPP – stike smo v letu 2020 ohranjali preko 

telefonov. Prejšnje leto so uporabniki redno obiskovali snoozel sobo v njihovih prostorih, v letu 

2020 pa so to sobo obiskali le enkrat.  

Gimnazija Tolmin – sodelovanje z dijaki pri projektu »Peka pustnih dobrot«. 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin – že več zaporednih let sodelujejo uporabniki v projektu 

»Moja knjižnica«. V projektu »Bralnice pod slamnikom«, ki ga organizira Knjižnica Tolmin, 

smo izvedli dogodek z naslovom Magdalenca išče ženina. 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), območna izpostava Tolmin – sodelovali smo 

na natečajih »Razgledi doma« in »Ocean v skodelici«. 

Dom upokojencev Podbrdo Enota Tolmin – integrirana zaposlitev za dve uporabnici  

Sprinkler sistemi, d.o.o. – integrirana zaposlitev za enega uporabnika 

Aurenis, d.o.o. – integrirana zaposlitev za dva uporabnika 

 

7 SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH 

 

• Skupina za kakovost storitev EQUASS Assurance 

• Projektna skupina za pripravo projekta »Kulinarični vrtiljak« v okviru Dnevov evropske 

kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 

• Projektna skupina za organizacijo letovanja za uporabnike 

 

8 UČNA BAZA ZA ŠTUDENTE, PRIPRAVNIKE   

 

• Praksa študentov Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Ljubljani  

V letu 2020 je opravljala obvezno klinično prakso 1  študentka delovne terapije  

•  Praksa študentov Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem 
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V letu 2020 je opravljal terensko delo (anketa) 1 študent Fakultete za vede o zdravju, 1. stopnja 

 

9 DELO S POGODBENIKI 

 

• podjetje Prevoz oseb Cvetko Koren, s.p. iz Drežnice: Okvirni sporazum za triletno obdobje  

• podjetje Catering Šorli, s.p. iz Kneže: pogodba za dostavljanje in razdeljevanje prehrane  

• podjetje AGM Nova Gorica d.o.o. iz Nove Gorice: pogodba za vzdrževanje varnostnega 

sistema za javljanje požara  

• podjetje Ostan, d.o.o. iz Bovca: pogodba za opravljanje strokovnih nalog iz področja 

varnosti in zdravja pri delu (do 30.4.2020) 

• podjetje Inštitut za varnost Lozej d.o.o. iz Ajdovščine: pogodba za opravljanje strokovnih 

nalog iz področja varnosti in zdravja pri delu (od 1.5.2020 do 30.4.2023) 

• podjetje Gatis, d.o.o. iz Šempetra pri Gorici: pogodba za dobavo kurilnega olja  

• podjetje Uninet, d.o.o.  iz Ljubljane: pogodba za vzdrževanje informacijskega sistema  

ISOV  

• podjetje MegaM., d.o.o.  iz  Velenja: pogodba za vzdrževanje storitev v oblaku  

• licenčna supervizorka dr. Nevenka Podgornik: supervizijski dogovor za izvajanje 

supervizije za zaposlene  

• podjetje Comland, d.o.o. iz Ljubljane: program Doksis za elektronsko arhiviranje 

• Pošta Slovenije iz Ljubljane: pogodba za pošiljanje in prejemanje pošte  

 

10 PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV 

 

Že nekaj let ugotavljamo, da Knjiga pohval in pritožb ne služi svojemu namenu, saj v njej ni 

bilo zapisov. Zato smo le-to knjigo v mesecu septembru odstranili, namesto nje pa uvedli 

nabiralnik, ki zbira misli, želje, pohvale, pripombe za boljši jutri. Dobili smo prvo pohvalo in 

željo po normalizaciji življenja.  

Uporabniki bolj angažirano sodelujejo v različnih komisijah, in sicer v Komisiji za pritožbe in 

pohvale na izvajanje socialno varstvenih in zdravstvenih storitev, v Komisiji za prehrano in v 

Komisiji za ocenjevanje prostorov. 

Tudi na to področje je virus covid-19 vplival. Zaradi upoštevanja navodil o ločevanju 

uporabnikov VVZ in IVO, upoštevanju socialne razdalje ipd., se vse naštete komisije v letu 

2020 niso redno sestajale. Z uporabniki smo zato imeli več individualnih pogovorov, iz katerih 

smo lahko razbrali, kaj je dobro in kaj potrebuje spremembo pri delovanju. Največ pripomb v 

letu 2020 s strani uporabnikov storitve IVO je pogrešanje socialnih stikov, pomanjkanje 
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svobode (samostojnih izhodov na kavo), pogrešanje pristnih stikov z domačimi, občutki ujetosti 

in nemoči na trenutno situacijo.  

 

11 PROSTOVOLJSTVO 

 

V letu 2020 je ena prostovoljka redno, vsak torek v popoldanskem času,  obiskovala uporabnico 

v bivalni skupnosti. Tudi ta srečanja so se, zaradi upoštevanja navodil in smernic za 

preprečevanje širjenja virusa, prekinila. Stike sta ohranjali nato večinoma telefonsko, konec leta 

pa z občasnimi obiski. 

 

12 VKLJUČEVANJE V DRUGE SKUPNOSTI, ORGANIZACIJE  

 

VDC Tolmin je član Skupnosti VDC Slovenije (SVDCS), smo tudi kolektivni člani Socialne 

zbornice Slovenije (SZS), člani Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi 

potrebami (SOUS), člani Lokalne akcijske skupine (LAS Dolina Soče).  

V SVDCS deluje: sekcija za direktorje (direktorica), sekcija za računovodje (računovodja), 

aktiv storitev VVZ (vodja VDC), aktiv storitev institucionalnega varstva in zdravstvene nege 

(vodja VDC). 

Zaposleni delujejo v različnih organih: dr. Sandra Medveš Berginc je članica IO Skupnosti 

VDC Slovenije, individualna članica SZS, članica upravnega odbora LAS Dolina Soča, članica 

Aktiva ravnateljev in direktorjev javnih zavodov v Posočju in članica Društva Sožitje Tolmin. 

 

13  IZOBRAŽEVANJA UPORABNIKOV 

 

V letu 2020 smo izvedli dve izobraževanji za uporabnike z zunanjimi sodelavci in štiri 

izobraževanja s strani zaposlenih v VDC Tolmin, s poudarkom na izobraževanju o novem 

virusu covid-19. 

Realizirana izobraževanja za uporabnike v letu 2020 

Datum Naslov Izvajalci Kraj 

11.3.2020 Predavanje covid-19 Sonja Leban Kavčič, 

del. terapevtka 
VDC Tolmin 

28.4.2020 Prikaz pravilnega umivanja rok in 

prikaz delovanja razkužila 

Martin Skrt, medicinska 

sestra vodja tima  
VDC Tolmin 

20.9.2020 Okrogla miza covid-19 Martin Skrt, medicinska 

sestra vodja tima 
VDC Tolmin 

24.9.2020 Promuhar (promocija ribarjenja in 

varovanje narave) 
Gašper Jesenšek, s.p. VDC Tolmin 

15.10.2020 Aromaterapija in zeliščarstvo Darja Lampret VDC Tolmin 

6.12.2020 Okrogla miza covid-19 Martin Skrt, medicinska 

sestra vodja tima 
VDC Tolmin 
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14 SVETOVALNA SLUŽBA  

 

Vodja VDC je opravljala dela in naloge svetovalne službe:  

• svetovanje uporabnikom v konkretnih zadevah (npr. o dedovanju, o plačilu 

institucionalnega varstva, o nagradah, o delu v komisijah, kjer sodelujejo uporabniki, 

uveljavljanje enkratne denarne pomoči, predstavitev postopka za vključitev v storitev 

IVO, predstavitev integrirane zaposlitve, pomoč pri izpolnjevanju vlog za premestitev 

v drugo ustanovo, o denarnih sredstvih ipd.),  

• spremljanje realizacije ciljev v individualnih programih uporabnikov in postavljanje 

nadaljnjih ciljev skupaj z uporabniki, 

• zagotavljanje strokovne podpore sodelavcem, pomoč, podpora in sodelovanje pri 

reševanju konfliktnih in drugih nastalih situacij pri uporabnikih, 

• sodelovanje na timskih obravnavah uporabnikov, 

• ukrepanje in celostno obravnavanje uporabnikov v kriznih situacijah, 

• svetovanje, psihosocialno obravnavanje uporabnikov, delo s svojci, 

• sodelovanje s CSD Severna Primorska Enota Tolmin in Enota Nova Gorica,  

• individualni in skupinski pogovori z uporabniki, 

• skrb za varnost uporabnikov in zaposlenih, 

• sodelovanje z drugimi ustanovami, podjetji, nevladnimi organizacijami ipd., 

 

15 KOMISIJA ZA SPREJEM, ODPUST IN PREMESTITEV PRI VDC TOLMIN 

 

V letu 2020 se je Komisija za sprejem, odpust in premestitev sestala petkrat.  

Realizirala se je ena nova vključitev v storitev VVZ ter ena premestitev iz Bivalne enote na 

Rutarjevi v Bivalno skupnost v Zalogu. Izvedli smo tudi en sporazumni odpust iz storitve IVO, 

na željo uporabnika in njegovega očeta. Obravnavali smo eno nepopolno prošnjo za sprejem v 

storitev IVO, od katere je nato vlagatelj odstopil in smo postopek za sprejem v storitev IVO 

ustavili. 

 

16 DELOVNI ČAS IN ORGANIZACIJA DELA V VDC TOLMIN 

 

Delovni čas:  zavod je bil odprt vse dni v letu. Od 13.3.2020 pa do 31.5.2020 se storitev VVZ 

ni izvajala zaradi razglašene epidemije ob prvem valu. Nato smo izvajali storitev VVZ po 

načelu 8+16, uporabnikom VVZ pa nudili nujno varstvo, podporo na daljavo in obiske na domu. 
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V storitvi VVZ se je 8 – urni program izvajal ob delavnikih od 7.00 (oz. 6.00) do 15.00 (oz. 

14.00) ure.  

V 16 – urni storitvi IVO pa se je izvajal program od 14.00 do 22.00 in od 22.00 do 6.00 ure 

zjutraj ter 24 – urni program ob sobotah, nedeljah in praznikih.  

Organizacija dela: 

Strokovno vodenje je potekalo v skladu z doktrino dejavnosti VDC. Delavci so na sestankih 

razpravljali o strokovnih dilemah, odprtih vprašanjih ipd. Med letom se je zvrstilo več vrst 

sestankov: 

• Programska konferenca (februarja): uporabniki in zaposleni enkrat letno predstavijo letni 

program dela za tekoče leto.  

• Zbor delavcev (februarja): delavci enkrat letno obravnavajo in sprejmejo Letno poročilo o 

delu za preteklo leto in Finančni načrt dela in program dela za tekoče leto. 

• Seje Sveta zavoda (dve redni in dve korespondenčni seji): Svet zavoda VDC Tolmin se je v 

letu 2020 sestal štirikrat. Obravnaval in sprejel je poročilo inventurnih komisij in Letno 

poročilo VDC Tolmin za leto 2019. Obravnaval in sprejel je sklep o delovni uspešnosti 

direktorice, sklep o višini letnega dopusta direktorice ter zaključili postopek imenovanja 

direktorice. Svet zavoda je tudi obravnaval in sklepal o dodatku po 71. členu Zakona o 

interventnih ukrepih in zajezitev epidemije ter bil obveščen o stanju zavoda v času 

epidemije. Obravnaval in sprejel je različne posodobljene pravilnike (Pravilnik o 

računovodstvu, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest VDC Tolmin, 

Pravilnik o načinu organiziranja prevozov). Nazadnje je tudi obravnaval in sprejel Finančni 

načrt in program dela Varstveno delovnega centra Tolmin za leto 2020. 

• Sestanki delavcev in sodelavcev v storitvi VVZ: zaradi epidemije in upoštevanja vseh 

navodil in priporočil za zajezitev širjenja okužbe, so bili okrnjeni tudi sicer redni mesečni 

sestanki zaposlenih. V času, ko jih nismo mogli izvajati (delavci so bili ločeni na delo z 

uporabniki IVO in na uporabnike VVZ, zagotavljanje socialne razdalje), smo ojačali pretok 

informacij in izmenjavo mnenj, idej, skupno reševanje problemov na vsakodnevnih 

jutranjih raportih in po telefonu oz. sms sporočili. Vsak petek pa smo planirali organizacijo 

naslednjega tedna (odsotnosti zaposlenih, prilagojene prostočasne aktivnosti ipd.). 

Zaposleni so podajali mnenja glede aktualnih dogajanj v VDC, o uporabnikovih predlogih, 

pregledali so prilagojen mesečni koledar aktivnosti in jih terminsko uskladili, pregledali 

odsotnosti zaposlenih in nadomeščanja, zdravstvena služba je podajala informacije o 

zdravstvenem stanju uporabnikov ter nas poučevala o novem virusu covid-19 ter o pravilni 
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rabi OVO opreme, vodja je podala pomembne informacije o aktualnem stanju, sprejetih 

ukrepih za zajezitev širjenja okužbe ipd.  

• Sestanki delavcev in sodelavcev v storitvi IVO: zaposleni so se pogovarjali o zdravstvenem 

stanju uporabnikov, načrtovali delo, usklajevali koledar aktivnosti, izpostavljali opažanja 

zaposlenih, realizirali pomembne sklepe strokovnega sveta zavoda ipd. v času pred 

epidemijo. Med epidemijo so tudi ti sestanki bili okrnjeni. Pretok informacij in izmenjava 

mnenj, pogovori o dilemah smo ojačali predvsem na dnevnih popoldanskih raportih. 

• Sestanki delavcev storitve ZN (mesečno, tedensko): poudarek je bil na preprečitvi vdora 

okužbe v zavod in skrb za poučevanje uporabnikov in zaposlenih o novem virusu in o 

pravilni rabi zaščitne opreme. Nič manjšo skrb pa niso zaposleni namenili strokovnim 

pogovorom o zdravstvenem stanju uporabnikov, o planiranju zdravstvenih pregledov 

uporabnikov, o izvajanju zdravstvene nege, o zdravi prehrani, o nabavi sanitetnega 

materiala ipd.  

• Sestanek delavcev in sodelavcev za področje lastnega programa (po potrebi): ker je bilo v 

letu 2020 okrnjena prodaja izdelkov lastnega programa in posledično tudi okrnjena izvedba 

tega programa, so se delavci sestali le dvakrat (prvič v času pred epidemijo, kjer se je 

zastavil predviden plan dela; drugič pa v mesecu decembru, kjer se je planirala izvedba 

novoletnih voščilnic ter se dogovorili, na kakšen način bo potekala prodaja le-teh). 

• Seje strokovnega sveta: pred izbruhom epidemije so bile seje namenjene strokovnemu 

obravnavanju problematike uporabnikov (s socialnega in zdravstvenega področja), o 

premestitvah uporabnikov, o načrtovanju utemeljenih nabav osnovnih sredstev, o tekočih 

investicijah zavoda, ažurirali smo Register tveganj. Med epidemijo se seje niso sklicevale.  

• Sestanki posebej imenovanih strokovnih timov za posamezne uporabnike (po potrebi): v 

letu 2020 se je strokovni tim sestajal po potrebi za tri uporabnike storitve IVO. 

• Sestanki delovnih skupin uporabnikov: so se odvijali v prvih treh mesecih leta 2020, potem 

se je storitev VVZ izvajala prilagojeno epidemiološki situaciji, sledil je poletni dopust, nato 

pa se je izvajalo zgolj nujno varstvo, ki so ga koristili trije uporabniki. Skrbeli smo, da so 

bili uporabniki kljub temu obveščeni o trenutni situaciji, o vzdrževalnih in gradbenih delih, 

o kadrovskih spremembah, upoštevali smo njihove želje, pritožbe in mnenja. 

• Sestanki uporabnikov, vključenih v storitev IVO (mesečno): sestanke je vodila vodja VDC. 

Pogovarjali so se o tekočih zadevah, reševali konfliktne situacije ipd. Tudi ti sestanki so bili 

v času epidemije okrnjeni, naše delo pa je bilo usmerjeno predvsem v vsakega posameznika. 
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• Zbor uporabnikov: direktorica je imela redne mesečne sestanke z vsemi uporabniki v času 

pred epidemijo. Tovrstni pogovori so odprti, strukturirani, tematika podobna kot na sejah 

strokovnega sveta, le da je prilagojena razumevanju uporabnikov. Poleg informiranja 

uporabnikov, tudi sami podajajo najrazličnejše predloge, pripombe, kritike ipd., saj je na 

zboru vzpostavljeno popolno zaupanje vseh prisotnih. Po razglašeni epidemiji se ti sestanki 

niso izvajali, v mesecu septembru je imela te sestanke z vsako delovno skupino posebej, 

nato pa je bila zopet razglašena epidemija in se ti sestanki zopet niso izvajali. 

• Komisija za ocenjevanje urejenosti prostorov: člani komisije so pred epidemijo prostore 

nenapovedano obiskali in zabeležili, kako so prostori urejeni. O pohvalah, grajah, predlogih 

so obvestili vodje in uporabnike vseh delovnih skupin. Zapisnik komisije je izobešen na 

oglasni deski zavoda. Komisija ocenjuje urejenost delavnic, skupnih prostorov, bivalnih 

prostorov, garderob ipd. Med epidemijo se ta komisija ni sestajala, v poletnem času se je 

komisija sestala ločeno za uporabnike VVZ in ločeno za uporabnike IVO, po vnovični 

razglasitvi epidemije, se ta komisija zopet ni več sestala. 

• Komisija za prehrano: člani komisije so se sestajali v času, ko ni bila razglašena epidemija, 

sicer pa ne. Obravnavali so predloge in pripombe uporabnikov in zaposlenih glede prehrane. 

Pripombe zabeležijo v obliki zapisnika in ga posredujejo dobavitelju prehrane, ki pa 

pripombe večinoma upošteva ali pa utemelji določeno pomanjkljivost.  

• Komisija za pritožbe in pohvale na izvajanje socialno varstvenih in zdravstvenih storitev: 

komisijo sestavljajo po dva uporabnika iz vsake delovne skupine in vodja VDC, ki 

koordinira sestanek. Komisija je zelo učinkovito opravljala svoje delo, tudi odzivnost 

zaposlenih na morebitne pripombe je bila zelo konstruktivna. Kot pri vseh ostalih 

komisijah, je tudi delovanje te komisije bilo okrnjeno.  

• Kratki sestanki ob predaji službe – raporti (dnevno): smo v letu 2020 ojačali in jih tudi 

časovno podaljšali. V času od izbruha epidemije potekajo redno vsak dan ob 6.00, ob 7.30, 

ob 14.00 in ob 22.00 uri. Zaradi vseh omejitev v povezavi s preprečevanjem vdora okužbe 

in posledično omejitev vseh skupinskih aktivnosti (sestanki, komisije), smo velik poudarek 

namenili dnevnim raportom, saj so bili le-ti vir vseh informacij in so ponujali možnosti 

diskutiranja problematike, nenazadnje pa so bili dnevni raporti orodje za vzdrževanje 

pozitivne klime med zaposlenimi in motivacijska spodbuda za nadaljnje delo v času 

epidemije.  
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Vodenje programa storitev VVZ in storitev IVO – delo vodje VDC – vodje III 

Vodenje zahteva redno koordinacijo in usklajevanje dela med delavnicami, med bivalnimi 

enotami, predlogi reševanja kadrovskih vprašanj ter spremljanje in urejanje nadomeščanj 

delavcev. Še posebej je bilo v letu 2020 - zaradi epidemije, sprejetih ukrepov za preprečevanje 

vdora okužbe, povečanega števila odsotnosti zaposlenih (vzrok bolniške, karantene, višje sila 

ipd.) - veliko koordinacije, logistike in usklajevanja za delovanje celotnega zavoda. 

Vodja VDC sodeluje v strokovnem svetu, je članica Komisije za urejenost prostorov, Komisije 

za prehrano in Komisije za pritožbe in pohvale na izvajanje socialno varstvenih in zdravstvenih 

storitev, sodeluje z direktorico. 

Vodenje obeh programov (IVO in VVZ) je zajemalo naslednje aktivnosti: 

• vodenje mesečnih sestankov: za zaposlene v storitvi VVZ in v storitvi IVO, za 

uporabnike v štirih delovnih skupinah,  

• vodenje vsakodnevnih raportov v jutranjem in popoldanskem času,  

• sodelovanje v Komisiji za sprejeme, premestitve in odpuste, 

• koordiniranje, načrtovanje in izvajanje strokovnega in proizvodnega dela. Zaradi 

epidemije smo iskali nove možnosti za izvajanje različnih programov.  

• pripravljanje in vodenje strokovne dokumentacije (pooblaščena oseba za varovanje 

osebnih podatkov, arhiviranje pisnega gradiva, nadzor nad vpisi v ISOV program, 

kontrola beleženja prisotnosti uporabnikov, priprava IP za uporabnike in evalvacije 

individualnih načrtov, priprava urnika aktivnosti za uporabnike, mesečni obračun 

oskrbnin uporabnikov bivalnih enot, spremljanje integrirane zaposlitve, beleženje 

prevozov uporabnikov, pregledovanje zapisnikov sestankov, spremljanje dnevnika 

popoldanskih aktivnosti, spremljanje in dopolnjevanje osebnih podatkov uporabnikov, 

prijavljanje in odjavljanje začasnega bivališča za uporabnike bivalnih enot, pisanje 

skrbniških in statističnih poročil, sodelovanje v postopkih za sprejem, odpust in 

premestitev uporabnikov, pripravljanje mesečnega koledarja za uporabnike, spremljanje 

in ažuriranje Registra tveganj, urejanje oglasne deske za uporabnike in zaposlene, 

spremljanje potreb po nabavah ipd.), 

• največji poudarek v 2020 je bila skrb za delovanje zavoda  v času novega virusa covid-

19, usmerjanje v nove ideje, nove možnosti pri izvajanju posebnih projektov ter kako 

organizirati delo, da naredimo vse kar je v naši moči, da ne pride do vdora okužbe v 

zavod obenem pa uporabnikom omogočamo čim bolj normalno življenje. 
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Vodenje delovnih skupin uporabnikov – delo vodij delovnih skupin uporabnikov 

• Skupinski in individualni pogovori: vsi uporabniki so imeli možnost, da so se 

vključevali v skupinske pogovore. V letu 2020 pa je bil velik poudarek na individualnih 

pogovorih, saj smo zaposleni opažali, da na tak način sproti rešujemo njihove stiske, 

dvome, strahove, še posebej v povezavi z novim virusom in sprejetimi ukrepi.  

• Pridobivanje in ohranjanje novih znanj: vodje skupin usposabljajo uporabnike za nova 

dela (posamezne faze proizvodnega dela), že utečeno delo pa nadzirajo oz. kontrolirajo 

v izogib reklamacijam.  

• Skrb za dobro socialno klimo: vodje skrbijo za dobre medosebne odnose uporabnikov 

v skupini tako, da sproti zaznavajo in razčiščujejo morebitna nesoglasja ipd.  

• Sodelovanje pri izvajanju in evalvaciji individualnih programov: v sodelovanju s 

strokovnimi delavci in sodelavci so vodje skupin skupaj z uporabniki evalvirali 

individualne programe ter postavljali nadaljnje cilje. 

• Vodenje integrirane zaposlitve: spremljanje integrirane zaposlitve, podpora 

uporabniku, sodelovanje z delodajalci ipd. V letu 2020 je bilo občutno manj realiziranih 

ur takšne oblike zaposlitve zaradi znanih vzrokov. Redno pa smo vzdrževali telefonske 

stike z delodajalci. 

• Skupinske in individualne aktivnosti: vodje skupin so uporabnike spremljali na 

aktivnostih ter jih spodbujali, da so se aktivnosti redno udeleževali, predvsem je bilo 

realiziranih veliko sprehodov v naravo. 

• Urejanje in beleženje dokumentacije: beleženje prisotnosti, beleženje prehrane, 

beleženje opravljenih del v okviru zaposlitve pod posebnimi pogoji in izračun nagrad, 

uradni zaznamki, beleženje storitev in vpis opažanj v ISOV program, pisanje mesečnega 

programa, beleženje ur integrirane zaposlitve ipd. 

 

17 IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH  

 

Izobraževanja zaposlenih v letu 2020 izven  in  znotraj VDC Tolmin 
Št. Izobraževanje - tema Št. udeležencev 

1 Temeljni postopki oživljanja z AED 1 

2 Varstvo osebnih podatkov in izzivi v praksi 1 

3 Vodenje manjših delovnih skupin 2 

4 Delo z uporabniki v storitvi varstveno delovnih centrov 4 

5 Kulturni bazar 2 

*zaradi razglašene epidemije, je bilo realiziranih manjše število izobraževanj kot v preteklih 

letih 
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Supervizija 

V letu 2020 smo izvajali supervizijo za dve skupini zaposlenih. Supervizija se je izvedla petkrat 

v letu 2020 (enkrat preko aplikacije Zoom). 

Varstvo pri delu 

V letu 2020 smo izvedli evidenčno javno naročilo za izvajanje varstva pri delu in požarne 

varnosti. Izbrali smo najugodnejšo ponudbo in tako podpisali triletno pogodbo z novim 

pooblaščencem za varstvo pri delu in požarno varnost, Inštitut za varnost Lozej d.o.o. V 

februarju smo izvedli vajo evakuacije v primeru požara in preizkus gašenja požara za 

uporabnike in za zaposlene.  

Zaradi epidemije in vseh sprejetih zdravstvenih ukrepov, nismo izvedli načrtovanih dejavnosti 

promocije zdravja (plavanje, pohod). Namesto tega smo uvedli redno jutranjo telovadbo za vse 

uporabnike in zaposlene. Telovadbo izvaja delovna terapevtka, traja pa vsak dan od 08:00 do 

08:30 ure. 

Letni razgovori 

Letne razgovore je opravila direktorica z vsemi zaposlenimi v mesecu marcu in aprilu, kar se 

je izkazalo za pozitivno. Vsak delavec je sam ocenil svoje delo preteklega leta, do 15.3. pa so 

bili vsi zaposleni ocenjeni, kot to določa veljavna zakonodaja.  

 

Napredovanja delavcev 

V letu 2020 sta 2 delavca izpolnila pogoje za napredovanje v višji plačni razred. Skladno z 

določili 7. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede oz. v višji naziv, 

sta podpisala aneks k pogodbi o zaposlitvi. Pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 

sta delavca pridobila s 1. decembrom 2020 po pravno veljavni zakonodaji.  

 

Kadrovski pogoji   

V letu 2020 (31.12.2020) je bilo zaposlenih 27,5 delavcev od teh dve invalidni osebi: 17 je bilo 

financiranih s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1 

nezasedeno delovno mesto), 7,5 se jih je plačevalo iz programa institucionalnega varstva, 4 

delavce smo financirali iz zdravstvene blagajne.  
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Število zaposlenih v VDC Tolmin na dan 31. 12. 2020  

Oskrba Št. delavcev Tarifna skupina Št. delavcev Skupaj 

Osnovna oskrba 2 
II 0 

2 
IV 2 

Socialna oskrba 18,5 

II / 

18,5 

IV 3 

V 11 

VII/1 1,5 

VII/2 3 

Poslovodenje 3 VII/1, VII/2 3 3 

Zdravstvo 4 
V 3,5 

4 
VII/1 0,5 

SKUPAJ 27,5  27,5 27,5 

 

V storitvah VVZ smo v letu 2020 opravili 7.499 oskrbnih dni. V storitvah IVO beležimo 

podatek 5.899 oskrbnih dni. V storitvah ZV beležimo realizacijo 5.815 dni zdravstvene nege 

tip III. Povprečno 27,58 delavcev je v letu 2020 izvedlo 19.213 oskrbnih dni za vse uporabnike.  

 

Odsotnosti iz dela zaradi koriščenja bolniških dopustov je bilo, glede na leto 2019, več. Vseh 

opravljenih ur delavcev je bilo 57.858 ur (100%), od tega: redno delo: 48.158 ur (81,08%; v 

letu 2019: 91,37%); boleznin 6.027 ur (10,15%; v letu 2019: 8,29%), od tega v breme VDC 

Tolmin: 2.832 ur (46,99%; v letu 2019: 55,29%), v breme ZZZS: 2.147 ur (35,62%; v letu 2019: 

20,42%) in v breme ZPIZ: 1.048 ur (17,39%; v letu 2019: 24,11%); očetovski: 0 ur (0%; v letu 

2019: 0%); nadur: 308 ur (0,52%; v letu 2019: 0,34%); porodniški dopust: 1.496 ur (2,52%); 

karantena: 104 ur (0,18%); višja sila: 136 ur (0,23%); čakanje na delo: 3.125 ur (5,26%) in 

neplačan dopust: 40 ur (0,07%). 

Izvajalci programa v  letu 2020 so bili poleg redno zaposlenih delavcev tudi: specialni pedagog 

6 ur tedensko (plačilo preko ZZZS) in zunanja sodelavka (za plesne vaje) do začetka epidemije. 

 

18 POLITIKA KAKOVOSTI  

 

V letu 2020 smo pridobili certifikat kakovosti EQUASS Assurance. Certifikat je triletni, kar 

pomeni, da bomo pred iztekom treh let ponovno zaprosili za certifikacijo. V vmesnem obdobju 

bomo vsako leto poročali o izboljšavah, ki jih vnašamo v delovanje v VDC Tolmin. 

 

Zaključne ugotovitve iz Poročila evropske komisije za podeljevanje certifikatov se glasi:  

»VDC Tolmin ima bogate izkušnje na področju dela z osebami z motnjami v razvoju. 

Dolgoletni razvoj na strokovnem in organizacijskem področju se rezultira v zelo dobrih 
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rezultatih in zadovoljstvu uporabnikov. Kljub temu je vodstvo zaznalo potrebo in priložnost, da 

skozi uvajanje in presojo modela EQUASS izvede določene izboljšave, premike in dobi še en 

zunanji pogled/potrditev dobrega dela. V samem procesu uvajanja so se uredile določene 

formalnosti (dokumenti) predvsem pa smo bili veseli, da je prišlo do preskokov v PDCA krogu. 

Pri tem mislimo predvsem na bolj jasne povezave med ugotavljanjem stanja (meritve, ankete, 

…) in ukrepi, ki izhajajo iz teh ugotovitev. 

EQUASS kriteriji so v celoti gledano dobro uveljavljeni. Posebej bi izpostavili, da se določeni 

podatki zbirajo že vrsto let, kar omogoča tudi nadaljnji v smeri še bolj koristne uporabe modela 

– prepoznavanje trendov. 

Presoja je potekala v izrazito pozitivni in sproščeni atmosferi, ki jo lahko zagotovijo/omogočijo 

le zaposleni in vodstvo, ki so suvereni na svojem področju. 

V okviru presoje smo formalno opredelili pet priložnosti za izboljšanje (merila 9, 10, 16, 31 in 

36) za katere pa ne moremo reči, da imajo nek skupni imenovalec. 

Na osnovi opravljene presoje in podanih ocen priporočamo, da se organizaciji VDC Tolmin 

podeli certifikat EQUASS Assurance.« 

Zunanji presojevalec navaja sledečih pet priložnosti za izboljšave: 

- Razvoj zaposlenih naj se razume nekoliko širše. Pri tem naj bodo aktivnosti usmerjene 

predvsem v razvoj kompetenc. Zato jih je smiselno določiti, oceniti pri posamezniku in 

razmisliti o aktivnostih in pristopih, ki bi pripomogli k razvoju le-teh. 

- V Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest VDC Tolmin so natančno 

opredeljene odgovornosti. Razmisli naj se o tem, da se le-te uravnoteži z ustreznimi 

pooblastili (=pravica razpolagati z viri). To bo lahko prispevalo tudi k večanju 

zavedanja zaposlenih o njihovi moči (opolnomočenosti). 

- Obstaja vrsta relevantnih kazalnikov v zvezi s spodbujanjem in uresničevanjem pravic 

uporabnikov. Rezultati pri vseh petih številčnih kazalnikih presegajo 80%. Rezultati so 

celovito evalvirani in iz tega izhaja tudi ukrep za izboljšanje – namestitev nabiralnika 

za zbiranje predlogov in pripomb. Lahko bi bili prikazani večletni podatki, kar bi 

omogočalo še boljšo evalvacijo. 

- Upoštevanje individualnih potreb uporabnikov storitev je za zaposlene praktično 

samoumevna. Od faze vključevanja naprej se uporabnike storitev informira in spodbuja, 

da izpostavljajo svoje potrebe. V okviru individualnih potreb lahko izpostavimo željo, ki 

je bolj strateške narave – enoposteljne sobe. Upamo, da se bo v naslednjih letih na tem 

področju lahko kaj naredilo. 
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- Izziv je preveriti neprekinjenost izvajanja določenih podpornih storitev oz. dejavnosti 

(pevski zbor) in pa v koliko primerih je prišlo do situacije, ko nadomeščanje 

(pokrivanje) ni bilo optimalno. 

 

19 ZAKLJUČEK 
 

Po tem edinstvenem letu 2020 se lahko iz srca zahvalim vsem sodelavcem, sodelavkam, 

uporabnikom in uporabnicam, da smo skupaj zmogli preživeti leto brez vnosa okužb v bivalno 

enoto, v VDC, da smo vsi upoštevali zdravstvena priporočila v optimalni možni meri in da smo 

kljub mnogim omejitvam zmogli realizirati dobršen del programa dela, ki je bil zastavljen pred 

samo epidemijo. 

Posebna pohvala gre vsem zaposlenim, ki so program dela uspešno prilagajali celo leto, ki so 

bili iznajdljivi in pogumni pri vnašanju sprememb, ki so na inovativen način skrbeli, da smo se, 

kljub vsakodnevnem skrbem, imeli lepo, da so spremljali vsak s svojega zornega kota, kaj bi se 

še lahko vneslo v program, kakšne spletne natečaje prijaviti, kako angažirati uporabnike za delo 

ipd. Zelo lepo je delati v takem kolektivu, ki je s srcem v službi uporabnikov. In, nepozabna je 

bila zame izkušnja, kako preudarno, brez kančka panike ali zmede, odločno in samozavestno, 

sta pristopila dva ključna delavca ob razglasitvi epidemije, 12. marca, sredi dneva. Kako 

organizirano sta izpeljala delitev uporabnikov po storitvah. S strani vseh prisotnih zaposlenih 

sem začutila, kakšna prvinska skrb je v njih za zdravje uporabnikov. Lepa hvala, spoštovani 

sodelavci in sodelavke, hvala vam tudi v imenu uporabnikov in vseh njihovih svojcev, 

skrbnikov.  

 

Dr. Sandra Medveš Berginc s sodelavci in sodelavkami 

 


