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1 UVODNI DEL
1.1 IZPOLNJEVANJE CILJEV IN AKTIVNOSTI 2020
Tabela 1: Kazalniki doseganja ciljev 2020
Real.
2020

DNEVNE ENOTE

Plan
2020

Real.
2019

Real.
2018

149
149
148
143
Št. vseh uporabnikov v 2 dnevnih enotah, dne 31. 12.
135
135
133
128
Št. uporabnikov VVZ, dne 31. 12.
136
136
136
127
Št. priznanih uporabnikov VVZ, dne 31. 12.
109
111
111
108
Št. uporabnikov VVZ – enota Zagorje ob Savi, dne 31. 12
26
24
22
20
Št. uporabnikov VVZ – enota Litija, dne 31.12.
14
14
15
15
Št. uporabnikov socialna vključenost, dne 31. 12.
93
93
96
93
% zasedenosti prostorskih kapacitet v dnevnih enotah*
100
100
100
100
% uporabnikov vključenih v interesne, nadst. aktivnosti
33,5
33,5
33,5
32,5
Št. zaposlenih vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
2
2
2,1
2,25
Št. zaposlenih program socialna vključenost
17
17
17
17
Primanj. zaposlenih v % glede na normative MDDSZ
66
60
66
57
Št. objav v medijih
5+1
5+1
13
12+1
Število domačih prostovoljcev + socialna aktivacija
2
1
2
3
Število mednarodnih ESE prostovoljcev
1
2
2
2
Število praktikantov
0
0
3
6
Število javnih delavcev 31. 12.
INSTITUCIONALNO VARSTVO V 2 ENOTAH V SKUPNOSTI
27
27
26
27+1
Št. stalnih stanovalcev, dne 31. 12.
90
90
87
90
% zasedenosti prostorskih kapacitet inst. varstvo**
10
10
9,5
9,75
Število zaposlenih IV sociala, dne 31. 12.
5
5
3,9
3
Število zaposlenih iz ZZZS, 31. 12.
15
15
13,4 12,75
Skupaj število zaposlenih IV, 31. 12.
50,5
50,5
49
47,5
SKUPAJ ZAPOSLENI 31.12. (redni)
Opombe:
*Kapacitete dnevne enote Zagorje v delavnicah so za 130 uporabnikov. 1 delavnica s prostorsko
kapaciteto za 16 uporabnikov je namenjena programu socialne vključenosti. Za storitev vodenja, varstva
in zaposlitve pod posebnimi pogoji v Zagorju je tako na voljo 114 mest, v normalnih delovnih razmerah,
kjer ni potrebno zagotavljati razmaka med delovni mesti vsaj 1,5 m. Enota Litija ima skupaj z
dolgoročnim najemom dodatnega sosednjega prostora, ki smo ga pridobili v letu 2020, kapaciteto za
vsaj 30 uporabnikov. Izračun izkoriščenosti kapacitet v dnevnih enotah je tako narejen na 160 mest dela
v normalnih razmerah (brez potrebnih razmakov 1,5 m) v obeh dnevnih enotah zasavskega VDC.
**Skupne kapacitete institucionalnega varstva v enotah bivanja v skupnosti – Ribnik 1,2 in Podvelnarji
so: 29 + 1 krizna postelja, odstotek zasedenosti je računan na 30.

1.2

GLAVNE URESNIČENE AKTIVNOSTI 2020

1. Z načrtovanimi aktivnostmi smo uresničevali Nacionalni program socialnega varstva
za obdobje 2013–2020 (Ur. l. RS, št. 39/2013) in naše strateške usmeritve 2020–2025
VIP VDC (Vključujoče, Inovativno, Povezano, Vztrajno Dosegamo Cilje) za dobro človeka
in narave. S predlogi in usmeritvami smo sodelovali pri pripravi Nacionalnega programa
socialnega varstva za naslednje strateško obdobje do 2027.
2. Izvajali smo kakovostno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
(VVZ), institucionalnega varstva (IV) in programa socialne vključenosti (SV), aktivnosti in
projekte naravnane na potrebe uporabnikov, kar smo dokazali s prejemom 4.

4

POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2020

mednarodnega certifikata kakovosti E-Qalin in zelo visokim zadovoljstvom uporabnikov v
naših storitvah in programih.
3. Delovali smo po sistemu kakovosti E-QALIN. Uresničevali smo predlagane izboljšave
uporabnikov, svojcev, zaposlenih in ostalih interesnih skupin zavoda ter nadaljevali s
samoocenjevanji procesov in rezultatov. Uspešno smo opravili četrto zunanjo presojo
sistema kakovosti s strani Bureau Veritasa v decembru 2020.
4. Razširili smo polno dnevno enoto v Litiji. Pridobili smo soglasje k najemu in pridobitvi
finančnih sredstev s strani pristojnega ministrstva za povezani sosednji prostor, s
katerim smo rešili nastalo prostorsko stisko in omogočili normalno dodatno vključevanje
uporabnikov v enoto v naslednjih letih ter varno vključevanje vseh uporabnikov storitve z
zadostno razdaljo v času epidemije Covid-19.
5. Naredili smo DIIP in si prizadevali za pridobitev soglasja in dela finančnih sredstev s
strani pristojnega ministrstva za investicijo v prizidek, razširitev enote v Zagorju v letu
2021, z dozidavo glavnega objekta VDC v skladu s spremenjenim zazidalnim načrtom v
letu 2018 (povečanje kapacitet v storitvi VVZ vsaj za 10, povečanje varnosti za uporabnike
z ločitvijo čistih in nečistih poti s posebnim vhodom in požarnim stopniščem, povečanje
kapacitet v enoti bivanja v mansardi za začasne namestitve – Podvelnarji za 4, pridobitev
prostora za individualne obravnave, rehabilitacijo – zdravstvo, izvajanje storitve za
starejše uporabnike, avtiste ter sobe za izobraževanja, sestanke, ki je nimamo).
6. Aktivno smo sodelovali v pilotnem projektu razvoja in preizkušanja podpornih
storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Projekt S teboj lahko … izvajamo
pod okriljem VDC Polž Maribor, ki smo mu v pomoč pri širjenju projekta v Zasavju.
Verjamemo, da je nujno potrebno čim prej sistemsko vzpostaviti podporne storitve, ki bodo
omogočale samostojnejše bivanje in vključujoče življenje naših uporabnikov v skupnosti.
Tistim, ki si tega želijo in to zmorejo.
7. Aktivni smo pri gradnji VIP Zasavja – vključujočega in povezanega lokalnega okolja, ki bo
omogočalo še bolj delovno in socialno vključujoče ter samostojnejše življenje našim
uporabnikom. V ta namen smo pridobili tudi sredstva EU, s prijavo na LAS (EU 3).
8. Ohranjali smo trajnost projekta Novo rojstvo (EU1). Zbirali in reciklirali smo star jeans,
zavese, bombaž in izdelovali eko blagovno znamko »Prešito«. Lokalno smo preko
različnih dogodkov ozaveščali o pomenu skrbnega ravnanja z naravo.
9. Ohranjali smo trajnost projekta Nasmeh za vse (EU2) z izvajanjem različnih aktivnosti za
boljše počutje ranljivih skupin zasavskega prebivalstva. Uporabnike smo spodbujali, da
ohranjajo pridobljena znanja na področju sprostitvenih tehnik vratu in hrbta tudi na daljavo.
Poleti so nas profesionalno fotografirali iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko ter naš projekt izpostavili kot enega boljših EU projektov.
10. Vsaj za 80 % uporabnikov smo zagotavljali zaposlitvene aktivnosti. Vsi uporabniki
so imeli delovno okupacijo glede na individualne zmožnosti. Vsi so prejeli darila ob
rojstnih dnevih, praznikih ter imeli možnost udeleževanja v nadstandardnih aktivnostih, na
zimovanju in predvsem interesnih aktivnostih na daljavo v času epidemije. Uporabniki, ki
so z delom ustvarjali dodano vrednost, so prejemali nagrade skladno s pravilnikom.
11. Za uporabnike in stanovalce smo skupaj z njimi naredili individualne načrte 2020 in
evalvacije 2020.
12. Prijavili smo se na razpis za inovacije pri Zasavski gospodarski zbornici 2020 s
konceptom »Prešito« – zbiranje in recikliranje odpadnega jeansa, ozaveščanje okolja o
pomenu socialnega vključevanja invalidov ter skrbi za naše okolje in prejeli srebrno
priznanje.
13. Trudili smo se za zelo visoko zadovoljstvo uporabnikov in stanovalcev in ga tudi
dosegli, glede na redno spremljanje pritožb, pohval in letno anketiranje o zadovoljstvu.
14. Skrbeli smo za vpliv uporabnikov na življenje in delo v VDC-ju, možnost izbire in
individualno obravnavo.
15. Obdržali smo 100% vključenost uporabnikov v interesne in nadstandardne
aktivnosti, ki si jih uporabniki izbirajo sami in jim popestrijo vsakdan. Aktivnosti »v živo«
smo nadomestili z izvajanjem na daljavo, preko google meeta. Uporabnikom in svojcem
smo pomagali pri učenju IT tehnologij, da smo lahko ostajali povezani na daljavo.
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16. Skrbeli smo za dobre odnose s svojci, se trudili za redne stike z njimi tudi na daljavo, jih
redno obveščali o aktualnih dogajanjih, jih vabili k sodelovanju in imeli srečanja z njimi.
17. Vzpodbujali smo zdrav način življenja uporabnikov in zaposlenih.
18. Ohranjali smo dobre medsebojne odnose, motiviranost za delo in pripadnost
zaposlenih – ne glede na delovno naporno in nepredvidljivo leto se je zadovoljstvo med
zaposlenimi glede na preteklo leto celo povečalo in je zelo visoko.
19. Izvedli smo letni načrt izobraževanja. Poudarek smo dali skupinskim in strokovnim
izobraževanjem ter prenašanju znanja med zaposlenimi z internimi izobraževanji.
Vsak zaposlen se je udeležil vsaj 3 izobraževanj, vključujoč tudi izobraževanja na SIP
dnevih in povezovalnih dogodkih (team up-ih). Tudi letošnji poudarek skupinskih
izobraževanj je bil na ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov, ki so ključni pri našem delu.
Za vse zaposlene smo organizirali usposabljanja pravilne uporabe osebne varovalne
opreme (Covid-19) in predavanje profesorice delovne terapije na temo pomena ohranjanja
samostojnosti uporabnikov. Prav tako smo za vse zaposlene organizirali strateškoizobraževalno-planske dneve. Imeli smo delavnice o krepitvi povezanosti zaposlenih,
ugleda organizacije. Vsi smo se vključili v izobraževalni projekt ozaveščenih zaposlenih
po priročniku AEIOU. Skoraj polovico zaposlenih se je udeležilo brezplačnega tečaja
računalništva preko ZLU.
20. Zaposlili smo 4 javne delavce, ki jih je financiral Zavod RS za zaposlovanje in občine
Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija in Šmartno pri Litiji. Z novembrom smo prekinili pogodbe,
ker zaradi prilagojenega delovanja zaradi epidemije nismo imeli ustreznega dela za njih,
glede na razpisne pogoje. Imeli smo tudi 1 usposabljanje na delovnem mestu.
21. Ohranjali smo dobre odnose s prostovoljci. Vključili smo tudi ESE (evropskega)
prostovoljca. Zaradi epidemije je bilo prostovoljcev manj, saj smo delovali s stalnim
kadrom, v izogib povečanju tveganja okužb.
22. Ohranjali smo dobre odnose z obstoječimi kupci in kooperanti ter poiskali tudi nove.
23. V lastnem programu smo nadaljevali z razvojem naše EKO BLAGOVNE ZNAMKE –
»Prešito«, ki smo jo tudi oglaševali.
24. Nadaljevali smo s prirejanjem različnih dokumentov v način lahkega branja.
25. O aktualnem dogajanju smo redno obveščali medije. Gradili smo na pozitivni družbeni
konstrukciji drugačnosti, na zmožnostih oseb s posebnimi potrebami.
26. Dobro smo sodelovali z institucijami v ožjem in širšem okolju.
27. Vključili smo se v aktivnosti večgeneracijskega centra Zasavje, tako z uporabniki kot
tudi z zaposlenimi (brezplačna izobraževanja in delavnice).
28. 1. 10. 2020 smo virtualno organizirali 9. zasavski tek in hojo za upanje pod okriljem
Europe Donne, ki smo ga v letošnjem letu preimenovali v VIP poti do zdravja. Čas
trajanja je bil cel mesec oktober.
29. V enoti Litija smo se priključili EU projektu MeTura. Nosilec je IC Geoss. Dobili in zasadili
smo visoke grede. 2 zaposleni sta bili na 3 dnevnem on-line mednarodnem izobraževanju
na temo hortikulture in vključevanju oseb s posebnimi potrebami v vrtnarjenje. S
prispevkom smo aktivno sodelovali na mednarodni konferenci projekta.
30. Aktivno smo delovali v Skupnosti VDC SLO. Direktorica VDC Zagorje je prevzela vodenje
sekcije direktorjev, vodja računovodstva in financ VDC Zagorje pa je prevzela pomoč pri
vodenju sekcije računovodij Skupnosti VDC SLO.
31. Prostovoljski projekt – pevski zbor stanovalcev pod vodstvom prostovoljcev Mojce in Rika
– Podvelnarji smo prijavili na natečaj Prostovoljec leta in prejeli priznanje od Mladinskega
sveta Slovenije.
32. Sodelovali smo pri oblikovanju, predlaganju sprememb zakonodaje, podzakonskih
aktov na našem področju dela (Zakon o socialnem vključevanju, Zakon o dolgotrajni
oskrbi, Zakon o osebni asistenci, Zakon o socialnem varstvu) in opozarjali na
problematiko povezano z (ne)financiranjem zdravstva in individualnih potreb
uporabnikov (priprava ustrezne metodologije) ter togim plačnim sistemom, ki ne
temelji na dodani vrednosti zaposlenih pri opravljanju socialno varstvene storitve,
ampak na izobrazbi, delovni dobi in (pre)ozko opredeljenih delovnih mest v kadrovskih
normativih.
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33. Postavili smo merljive kriterije redne delovne uspešnosti zaposlenih, ki se je po dolgem
času spet uveljavila v drugi polovici leta 2020. Ocenili in izplačali smo jo polletno.
34. Opozarjali smo na potrebno postavitev pravih strateških usmeritev države po letu
2020 na našem področju delovanja (Nacionalni program socialnega varstva),
usmerjenost na potrebe uporabnikov, zmanjševanje birokratskih postopkov, povečevanje
avtonomije vodenja ...).
35. Imeli smo prvo srečanje »Paliativa caffe« za Zasavje v zasavskem VDC-ju z gostom
dr. Karlom Gržanom.
36. Prilagodili smo način dela v posamezni storitvi, programu razmeram Covid-19.
Reorganizirali smo se tako, da smo čim bolj ohranjali varnost za uporabnike, stanovalce
in zaposlene, a se kljub temu potrudili uresničevati individualne potrebe vseh naših
uporabnikov in stanovalcev, skupaj s svojci in lokalnim okoljem.
37. Zaradi vseh sprejetih varnostnih ukrepov, odgovornosti vseh zaposlenih, pa tudi
sreče, smo uspeli obdržati vse naše stanovalce enot bivanja zdrave. Ni nam bilo
potrebno vzpostavljati nobene rdeče cone.

1.3
1.

2.
3.

4.

GLAVNE NEURESNIČENE AKTIVNOSTI 2020
Prizadevali smo si za potrditev sprememb ustanovitvenega akta, ki jih je Svet zavoda
potrdil že poleti 2019 in jih nujno potrebujemo, saj je naš temeljni akt neskladen z
zakonodajo. Kljub večkratnemu opozorilu pristojnemu ministrstvu sklepa o potrditvi
sprememb nismo prejeli.
V okviru Skupnosti VDC SLO zaradi epidemije nismo izpeljali srečanja direktorjev s ciljem
priprave usklajene strategije razvoja delovanja slovenskih VDC-jev 2020–2027.
Zaradi Covid-19 prvič v zgodovini zasavskega VDC nismo izvedli letovanja, smo pa vse
stanovalce VDC odpeljali na inkluzivne VIP počitnice v CŠOD Prvine. S temi počitnicami
jih nismo dodatno izpostavljali tveganju okužbam, je pa bilo za njihovo počutje pomembno,
da so zamenjali okolje in dnevno rutino.
Institucionalno varstvo v vseh enotah bivanja je potekalo vse dni v letu 2020. Dnevne
enote VDC-ja pa so delovale skladno z navodili pristojnega ministrstva. V času prve
razglašene epidemije od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020 so bile zaprte, a kljub temu smo bili
takoj aktivni na prilagojenih storitvah na daljavo, obiskih. Ta dobra praksa se je prenesla
tudi v drugi val epidemije, kjer smo poleg prilagojenih storitev izvajali tudi nujna varstva v
VDC. Vseskozi smo odprtost vseh enot prilagajali epidemiološkim razmeram v zavodu s
ciljem zagotavljanja čim večje varnosti vseh ob hkratnem čim boljšem uresničevanju
potreb uporabnikov glede na varne prostorske in kadrovske pogoje.

Slika 1: Delovanje dnevnih enot VDC Zagorje ob Savi v letu 2020
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1.4

OSNOVNI PODATKI

Tabela 2: Osnovni podatki o javnem zavodu

Naziv zavoda
Sedež zavoda
Tel.
Elektronska pošta
Internet
Facebook
Leto ustanovitve
Vpis v sodni register (VDC)
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski pri UJP
Standardna klasifikacija dej.

VDC Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi
+ 386 3 5669 790
info@vdc-zagorje.si
www.vdc-zagorje.si
www.facebook.com/vdczagorje
1984 (Delavnice pod posebnimi pogoji)
Okrožno sodišče LJ, št. vložka 1/14312/00, dne 10. 1. 1992
5549612
13699539
01100-6030307770

Naziv dnevne enote 1
Naslov
Tel.
Naziv dnevne enote 2
Naslov
Tel.
Naziv enote bivanja 1
Ribnik 1
Ribnik 2
Tel.
Naziv enote bivanja 2
Sedež enote
Tel.

Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi
+ 386 3 5669 790
Litija
Ljubljanska cesta 3, Litija
+ 386 5 9334 950
Ribnik
Trboveljska cesta 6, Zagorje ob Savi
Trboveljska cesta 12, Zagorje ob Savi
+ 386 5 9731 177
Podvelnarji
Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi
+ 386 3 5655 454

1.5

88.109 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne
osebe

ZGODOVINSKI RAZVOJ

Tabela 3: Zgodovinski razvoj

1984
1988
1989
1992
1993
1999
2000
2002
2003
2004
2006
2007
2009

ustanovitev Delavnic pod posebnimi pogoji na Trboveljski cesti 6 v Zagorju (enota OŠ
dr. Slavko Grum), 21 uporabnikov iz 3 zasavskih občin, 3 zaposleni
prva vključitev uporabnice iz občine Litija (uporabniki iz 4 občin)
pričetek sodelovanja z Zavodom RS za zaposlovanje (usposabljanje težko zaposljivih)
samostojni zavod – VDC Zagorje ob Savi, 36 uporabnikov, 6 zaposlenih
adaptiran objekt VDC-ja na Trboveljski cesti 6 v Zagorju ob Savi
MDDSZ potrdi investicijski program za izgradnjo novega VDC
položitev temeljnega kamna za izgradnjo novega VDC, 85 uporabnikov, 11 zaposlenih
pričetek gradnje novega VDC-ja
prejem 1. certifikata narodne in umetnostne obrti za slovensko narodno vezenino
zgrajen nov VDC na Cesti 9. avgusta 59c v Zagorju, vselitev, 90 uporabnikov, 17
zaposlenih
prvič izbrani kot izvajalec programa socialne vključenosti, začetek adaptacije hiše
bivalne enote, uvedba vprašalnikov o zadovoljstvu, 95 uporabnikov, 18 zaposlenih
uvajanje mednarodnega modela kakovosti E-Qalin, 100 uporabnikov, 19 zaposlenih
odprtje 1. bivalne enote VDC Zagorje ob Savi, izdelava mansarde, prejem 3. certifikata
narodne in umetnostne obrti za črno vezenino, 110 uporabnikov, 12 stanovalcev
bivalne enote, 27 zaposlenih
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2010

2011
2012

2014

2015
2016

2017

2018

2019

2020

1.6

začetek uporabe mansarde (telovadnica, računalniška učilnica, delavnica), vključitev
bivalne enote v sistem kakovosti E-Qalin, drugič izbrani na razpisu za izvajanje
programa socialne vključenosti, 112 uporabnikov, 12 stanovalcev, 28 zaposlenih
pridobitev prvega certifikata E-Qalin, 114 uporabnikov, 15 stanovalcev, 29 zaposlenih
izgradnja dvigala v bivalni hiši, zaradi polne zasedenosti bivalnih kapacitet začetek
akcije »1EUR+1EUR=nova bivalna enota«, prilagajanje krizi v državi z aktivnostmi za
zniževanje stroškov, 114 uporabnikov, od tega 10 socialna vključenost, 15 stanovalcev,
29 zaposlenih
druga uspešna presoja sistema kakovosti E-Qalin, uspešna prijava na 2. razpis
programa socialna vključenost 2015–2019,
akreditacija za ESE – evropsko
prostovoljsko organizacijo, upokojitev prve direktorice VDC-ja, 118 uporabnikov, od
tega 12 socialna vključenost, 16 stanovalcev, zaposlenih 29 + 4 javni delavci
odprtje nove stanovanjske skupine, 124 uporabnikov, od tega 14 socialna vključenost,
19 stanovalcev, 34 zaposlenih + 6 javnih delavcev
zlato priznanje za inovativnost GZS OE Zasavje, začetek projekta »Delam, torej sem«,
aktivno prizadevanje za vzpostavitev nove dnevne enote v Litiji, 128 uporabnikov, od
tega 14 socialna vključenost, 20 stanovalcev, 40,5 zaposlenih + 6 javnih delavcev
pripravili vse pogoje za odprtje nove dnevne enote zasavskega VDC-ja v Litiji, kupili
stanovanjsko hišo za povečanje kapacitet bivalne enote, uspešno smo se prijavili na 2
EU projekta, nadaljevali smo »boj« za pravičnejši sistem financiranja zdravstva, 131
uporabnikov, od tega 16 SV, 23 stanovalcev, 40,5 zaposlenih + 6 javnih delavcev
odprtje enote VDC Litija, vselitev 7 stanovalcev v novo hišo na Trboveljski c. 12,
pridobitev višjega financiranja zdravstva za stanovalce (10 EUR), uspešno izvajanje 2
EU projektov Novo rojstvo in Nasmeh za vse, 143 uporabnikov (15 SV), 27
stanovalcev, 47,5 zaposlenih + 7 javnih delavcev
pridobitev financiranja zdravstva za stanovalce IV enako vsem VDC-jem (17,35
EUR/uporabnika/oskrbni dan), uspešna prijava na razpis programa socialna
vključenost 2020–2024, začetek aktivnosti za VIP (vključeno in povezano Zasavje) –
prijava na razpis LAS in prijava z VDC Polž Maribor na pilotni projekt razvoja in
preizkušanja podpornih storitev po ZSVI, 148 uporabnikov (15 SV), 26 stanovalcev,
49,5 zaposlenih + 4 javni delavci
uspešna prilagoditev epidemiji Covid-19, razširitev enote v Litije, priprava in
oddaja DIIP-a za prizidek glavne stavbe VDC, aktivno delovanje na projektih
Gradimo VIP Zasavje in S teboj lahko … (preselitev stanovalke iz enote bivanja v
svoje stanovanje), 149 uporabnikov (14 SV), 27 stanovalcev, 50,5 zaposlenih

DEJAVNOST IN NAČELA PRI IZVAJANJU

VDC Zagorje ob Savi je regijski, samostojni javni socialnovarstveni zavod in sodi med
neprofitne organizacije. Opravljamo dve socialnovarstveni storitvi v skladu z Zakonom o
socialnem varstvu (ZSV) (Ur. l. RS št. 3/07) za uporabnike iz šestih občin: Hrastnik, Trbovlje,
Zagorje, Litija, Šmartno pri Litiji in Ivančna gorica:
1. vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZ) in
2. institucionalno varstvo (IV)
ter dodaten program socialne vključenosti (SV), v skladu z Zakonom o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (Ur. l. RS, št. 16/07, 87/2011).
V letu 2020 smo izvajali tudi 2 pomembna EU projekta za deinstitucionalizacijo, večjo
vključenost in normalizacijo življenja naših uporabnikov: Gradimo VIP Zasavje in pomoč pri
širitvi pilotnega projekta razvoja in preizkušanja podpornih storitev ZSVI – S teboj lahko … v
Zasavju, pod okriljem VDC Polž Maribor.
Poleg tega smo ohranjali trajnost 2 EU projektov, ki smo jih izvajali v preteklih letih: Nasmeh
za vse in Novo rojstvo.
Pri izvajanju naših aktivnosti upoštevamo naslednja načela:
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-

-

1.7

vsakega uporabnika je skladno z njegovimi sposobnostmi nujno potrebno vključiti v
soustvarjanje življenja v VDC in tudi zunaj njega; vsakemu uporabniku je nujno
potrebno omogočiti uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti; vsakemu uporabniku
je potrebno omogočiti različna in pestra dela glede na njegove zmožnosti;
vsakemu uporabniku je potrebno zagotoviti možnost izbire in soodločanja;
vsakemu uporabniku je potrebno zagotoviti zasebnost in intimnost ob upoštevanju
njegove osebnosti;
svojcem uporabnikov je potrebno omogočiti sodelovanje pri reševanju vprašanj, ki
so v interesu uporabnika in VDC-ja.

ORGANIZACIJA DELA

Dnevni enoti VDC Zagorje ob Savi sta bili v letu 2020 v času brez razglašene epidemije
odprti od ponedeljka do petka glede na potrebe uporabnikov in njihovih svojcev: enota
Zagorje od 7.00. do 15.00 ure, z dežurstvi od 6.30. do 7.00. ure in od 15.00. do 15.30. ure,
enota Litija od 7.00 do 15.00.
Enoti bivanja sta v letu 2020 delovali ob delavnikih od 14.00. ure popoldan do 7:30. ure
zjutraj. Med vikendi, prazniki in kolektivnim dopustom ter v primeru bolezni stanovalcev
pa 24 ur dnevno. Ob delavnikih so bili stanovalci dopoldan vključeni v dnevno enoto VDC do
vključno 16. 3. 2020. Potem pa so bili do konca leta vključeni v prilagojene delavnice na
lokacijah enot bivanja (prilagojena garaža, dnevna soba v Ribniku, telovadnica v Podvelnarjih).
Vrata naše hiše so bila do 16. 3. 2020 vsak delovni dan odprta za obiskovalce. Zaradi slabih
epidemioloških razmer smo potem obiske omejili na nujne in pri njih spoštovali vse potrebne
varnostne protokole.
Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2020 se nahaja v Prilogi 1.

1.8

ORGANI ZAVODA IN NJIHOVO DELOVANJE

1. Direktorica: dr. Špela Režun (do 30. 6. 2020 njen prvi mandat).
Od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2025 drugi mandat direktorice, ki je bila pravočasno imenovana
skladno z zakonodajnimi postopki.
2. Svet zavoda so sestavljali do 14. 9. 2020: predstavniki ustanovitelja: Mitja CIZEJ, Adisa
MUJČINOVIČ, Dunja KODRMAN, Jože RANZINGER, predstavnica svojcev: Bojana
VITTORI ZOR, predstavnica Sožitja: Darja ZUPAN, predstavnica delavcev VDC Zagorje
ob Savi: Marta KLOPČIČ. Svet zavoda se je sestal na 2 rednih sejah, in sicer 3. 2. 2020
(pojasnitev neizdanih soglasij k finančnem načrtu 2019, seznanitev z odpisi inventurne
komisije, razpis za direktorja zavoda in člane sveta zavoda) in 27. 2. 2020 (obravnava in
potrditev inventurnega elaborata, Letnega poročila 2019, ključnih planskih ciljev, projektov,
investicij, izobraževanja in plana izrabe delovnega časa 2020).
Pravočasno smo dobili nov Svet zavoda, ki ga od 15. 9. 2020 do 14. 9. 2024 sestavljajo:
predstavniki ustanovitelja: Miha URBANIJA, Urška CILENŠEK, Nina BEJA, Ana GUNA,
predstavnica svojcev: Darja ZUPAN, predstavnica Sožitja: Bojana VITTORI ZOR,
predstavnica delavcev VDC Zagorje ob Savi: Marta KLOPČIČ. Nov svet zavoda je imel v
letu 2020 konstitutivno sejo 15. 9. 2020 v VDC Zagorje ob Savi, kjer se je seznanil tudi s
strateškimi usmeritvami 2020–2025, glavnimi aktivnostmi zavoda 2021, realizacijo
polletnih ciljev. 14. 12. 2020 je bila korespondenčna seja (v živo je nismo izvedli, zaradi
Covid-19 in sprejemanja finančnega načrta po končani realizaciji, ko dejansko ni več vpliva
na odločitve), kjer so člani soglasno potrdili Letni delovni, kadrovski in finančni načrt 2020,
po poslanih izhodiščih MDDSZ.
3. Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni delavci zavoda. Strokovni svet se je sestajal
po potrebi (reševanje aktualne strokovne problematike, postavljanje strokovnih usmeritev,
dajanje predlogov k novi socialnovarstveni zakonodaji, strateškim usmeritvam …). Sestajal
se je tudi ob vseh nujnih sprejemih v času epidemije in ocenjevanju tveganj na podlagi
poslanih vprašalnikov svojcev/uporabnikov pred ponovno vključitvijo.
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4. Kolegij sestavljajo vodstveni delavci zavoda. Sestajal se je enkrat tedensko, v času
epidemije pa po potrebi, s ciljem spremljanja delovanja glede na plan, reševanja aktualne
problematike in sprejemanja ustreznih, pravočasnih ukrepov za dosego postavljenih ciljev.
Veliko pozornosti je bilo usmerjeno v obvladovanje epidemije pri našem delovanju, s ciljem
varnosti in hkratnega uresničevanja potreb naših uporabnikov.
5. Zaposleni smo imeli redne mesečne sestanke. V času epidemije preko google meeta, ki
so se ga vsi zaposleni naučili dobro uporabljati.
6. Predstavniki uporabnikov so imeli redne mesečne sestanke z direktorico v času
normalnega delovanja, potem pa na daljavo.
7. Stanovalci enot bivanja so imeli redne sestanke z zaposlenimi.
8. Tim lastnega programa in kooperacijsko delo po delavnicah se je usklajevalo dnevno, takoj
zjutraj. V času epidemije pa na daljavo, glede na potrebe kooperantov in kupcev in našo
razpoložljivost.
9. Komisija za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov se je sestala po potrebi (v primeru
novih vključitev, premestitev in odpustov uporabnikov ter stanovalcev).
10. Skupine E-QALIN so imele srečanja po urniku, na katerih so poleg v načrtu napisanih
kriterijev in kazalnikov ažurirale register tveganj VDC Zagorje ob Savi. Vodstvena skupina
je izpolnila samoocenitveni vprašalnik za Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

1.9 PRIPRAVA IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH
FINANC IN AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ
Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ 2020, ki je v Prilogi tega poročila, smo
naredili na podlagi samoocenitvenega vprašalnika na kolegiju. Upoštevali smo že dane
predloge, pobude, ocene kriterijev in kazalnikov skupin za kakovost E-Qalin ter izpolnjenih
vprašalnikov o zadovoljstvu. Samoocenitev je potekala 18. 1. 2021. Koordinirala jo je
direktorica, ki je nato v skladu z ocenjevalno lestvico, zapisano v Navodilu za upravljanje s
tveganji v VDC Zagorje ob Savi, ocene prevedla v Izjavo. V pripravo izjave je bilo tako
vključenih 5 članov kolegija in direktorica.
Register tveganj smo v letu 2020 ažurirali v skladu z Navodili za upravljanje s tveganji v
VDC Zagorje ob Savi. Dopolnili smo ga z aktualnimi tveganji oz. ažurirali pomen in verjetnost
posameznega opredeljenega tveganja. Na novo so bila opredeljena predvsem tveganja na
področju varnosti uporabnikov in zaposlenih za zaščito pred Covid-19.

2 UPORABNIKI
Na dan 31. 12. 2020 smo imeli v VDC Zagorje ob Savi vključenih 149 uporabnikov:
1. 109 uporabnikov v socialnovarstveni storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji (VVZ) v dnevni enoti Zagorje ob Savi, 26 uporabnikov v dnevni
enoti v Litiji. To so osebe po 18. letu starosti, ki imajo znižano raven inteligentnosti,
nižje sposobnosti na kognitivnem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje
veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo.
2. Ob koncu leta 2020 je bilo v skupnostne oblike bivanja institucionalnega varstva v 2
stanovanjskih hišah in mansardi VDC-ja vključenih 27 stanovalcev.
3. 14 oseb z odločbo o nezaposljivosti je bilo vključenih v program socialne
vključenosti.

2.1 STATISTIKE O UPORABNIKIH
●
●
●
●

Število uporabnikov skupaj (na dan 31. 12. 2020): 149.
Povprečna starost uporabnikov (na dan 31. 12. 2020): 42 let.
Povprečno število let vključenosti v VDC (na dan 31. 12. 2020): 17,36 let.
Struktura vseh uporabnikov po spolu (na dan 31. 12. 2019): 55 % moških in 45 % žensk.
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2.1.1 VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
Od novembra 2019 dalje imamo s strani ustanovitelja priznanih 136 uporabnikov. Dejansko
število uporabnikov v letu 2020 je bilo za 1 do 2 uporabnika nižje. Gibanje števila dejansko
vključenih uporabnikov po občinah prikazuje Tabela 4.
Tabela 4: Število uporabnikov storitve VVZ po občinah in mesecih
MESEC

ZAGORJ
E

TRBOVLJ
E

HRASTNI
K

LITIJA

ŠMARTN IVANČN
SKUPA
O pri
A
J
LITIJI
GORICA
10
1
134

JANUAR

46

34

22

21

FEBRUAR

46

34

22

21

10

1

134

MAREC

46

34

22

21

10

1

134

APRIL

46

34

22

21

10

1

134

MAJ

46

34

22

21

10

1

134

JUNIJ

46

34

22

21

10

1

134

JULIJ

46

34

22

21

10

1

134

AVGUST

46

34

22

21

10

1

134

SEPTEMBER

46

35

22

21

10

1

135

OKTOBER

46

35

22

21

10

1

135

NOVEMBER

46

35

22

21

10

1

135

DECEMBER
POVPREČJE

46
46

35
34,3

22
22

21
21

10
10

1
1

135
134,3

Leto 2020 je bilo po vsej verjetnosti tudi zaradi epidemije vsaj na tem področju bolj mirno. V
mesecu januarju smo po posredovanju Centra za socialno delo Zasavje vključili uporabnika v
starosti 52 let, ki se je nasploh prvič vključil v socialno varstveno storitev. V mesecu septembru
se je formalno vključila še uporabnica, ki je v mesecu juniju zaključila šolanje, vendar fizično –
zaradi hujšega poteka bolezni Covid-19 – v VDC še nikoli ni prišla.
Bili sta še dve premestitvi znotraj dnevnih enot. V mesecu avgustu se je iz DE Zagorje v DE
Litija, ki je pridobila nove prostore, zaradi bližine in lažje logistike premestila 1 uporabnica, v
mesecu septembru pa so se iz DE Zagorje v DE Litija premestili še 4 uporabniki, tako da je
Litijska enota ob koncu leta vključevala 26 uporabnikov storitve VVZ. V Tabelah 5, 6 in 7 so
prikazane strukture uporabnikov vključenih v storitev VVZ po starosti, spolu, stopnji motenosti
in bivalnem okolju v letu 2020.
Tabela 5: Število uporabnikov storitve VVZ po starosti in spolu
SPOL/STAROST
do 25
od vključno
od vključno
25 do 35
35 do 45
M
Ž
SKUPAJ

2
1
3

27
17
44

23
13
36

od vključno
45 do 55
14
18
32

Tabela 6: Struktura uporabnikov storitve VVZ po spolu in motenosti
STOPNJA MOTENOSTI
osebe z
osebe z
osebe s težjo
osebe s
lažjo
zmerno
motnjo v
težko
SPOL
motnjo v
motnjo v duš.
duševnem
motnjo v
duševnem
razvoju
razvoju
duševnem
razvoju
razvoju
M
1
43
12
1
Ž
0
35
9
1
SKUPAJ
1
78
21
2

12

od
vključno
55 dalje
9
11
20

SKUPAJ

75
60
135

osebe z
več
motnjami

SKUPAJ

18
15
33

75
60
135
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Tabela 7: Struktura uporabnikov storitve VVZ po bivalnem okolju
DOMA
S SORODNIKI
ENOTE
SAMOSTOJNO
BIVALNO
S
OZ.
BIVANJA
OKOLJE
STARŠI
ZAKONITIMI
ZASTOPNIKI
ŠTEVILO
95
4
25
11

SKUPAJ

135

2.1.2 SOCIALNA VKLJUČENOST
Januarja 2020 smo imeli v program socialne vključenosti (SV) vključenih 14 uporabnikov.
Novih vključitev ali izključitev iz programa v letu 2020 ni bilo. Na podlagi sklepa MDDSZEM je
bilo prekinjeno obstoječe delovanje programa od sredine marca do konca maja ter od oktobra
do konca leta 2020, tudi z zaradi neustreznih prostorskih pogojev v dnevni enoti, ki so se
prepletali z enoto bivanja v mansardi. Z izvajanjem programa bi dodatno ogrožali stanovalce
v enoti bivanja. Program se je izvajal na daljavo v obliki podpornih storitev, ki so jih uporabniki
v tem obdobju še bolj potrebovali.
Tabela 8: Število uporabnikov SV po občinah in mesecih v letu 2020
UPORABNIKI
MESEC
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
POVPREČJE

ZAGORJE
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

TRBOVLJE
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HRASTNIK
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

LITIJA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SKUPAJ
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Strukture uporabnikov SV po starosti, spolu in bivalnem okolju prikazujeta Tabeli 9 in 10.
Tabela 9: Struktura uporabnikov SV po starosti in spolu na dan 31. 12. 2020
SPOL/STAROST

do 25

od vključno
25 do 35

M
Ž
SKUPAJ

0
0
0

1
0
1

od vključno
35 do 45

od vključno
45 do 55

4
4
8

1
4
5

od
vključn
o 55
dalje
0
0
0

Tabela 10: Struktura uporabnikov SV po bivalnem okolju na dan 31. 12. 2020
DOMA S
S SORODNIKI OZ.
BIVALNE
SAMOSTOJNO
BIVALNO
STARŠI
ZAKONITIMI
VDC
OKOLJE
ZASTOPNIKI
ZAGORJE
ŠTEVILO

7

0

2

13

5

SKUPAJ
6
8
14

SKUPAJ

14
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2.1.3 INSTITUCIONALNO VARSTVO V SKUPNOSTNIH OBLIKAH
Januarja 2020 je bilo v institucionalno varstvo (IV) VDC Zagorje stalno vključenih 27
uporabnikov, prav tako v decembru 2020. V vmesnem obdobju je bilo od februarja do
novembra 2020 vključenih 28 stanovalcev.
Takoj v začetku januarja je bil na pobudo CSD Zasavje enota Zagorje vključen stanovalec, ki
je 52 let bival doma in ni bil vključen v nobeno SV storitev, program. V februarju smo zaradi
težavnih okoliščin v domačem okolju vključili še uporabnika iz občine Trbovlje, ki je storitev IV
v VDC Zagorje zapustil v mesecu juliju, v istem mesecu pa se je ponovno vključila stanovalka
iz občine Litija, ki je storitev IV na lastno željo zapustila v preteklem letu, v tem času bivala pri
sestri, vendar se je v letošnjem letu ponovno želela vključiti nazaj v našo enoto bivanja.
Novembra nam je z dobrim sodelovanjem s stanovanjskim podjetjem Spekter d. o. o. in
Centrom za socialno delo Zasavje uspelo iz institucionalnega varstva v lastno najemniško
stanovanje preseliti stanovalko, ki si je želela živeti samostojno v skupnosti. V okviru projekta
S teboj lahko …, kjer ji nudimo podporne storitve, ki jih potrebuje, to zelo dobro uspeva.
V letu 2020 smo imeli 2 začasni namestitvi. Šlo je za istega uporabnika, ki je začasno vključitev
potreboval – prvič med hospitalizacijo mame ter drugič med njeno rehabilitacijo v zdravilišču.
Uporabnik je iz občine Zagorje ob Savi, vključitvi pa sta bili aktivni v mesecu oktobru in
novembru. Gibanje števila stanovalcev po občinah in mesecih je prikazano v Tabeli 11.
Tabela 11: Število stanovalcev po občinah in mesecih 2020
UPORABNIKI
ZAGORJE

TRBOVLJE

HRASTNIK

LITIJA

ŠMARTNO
PRI LITIJI

KAMNIK

SKUP
AJ

JANUAR

11

7

4

3

1

1

27

FEBRUAR

11

8

4

3

1

1

28

MAREC

11

8

4

3

1

1

28

APRIL

11

8

4

3

1

1

28

MAJ

11

8

4

3

1

1

28

JUNIJ

11

8

4

3

1

1

28

JULIJ

11

7

4

4

1

1

28

AVGUST

11

7

4

4

1

1

28

SEPTEMBER

11

7

4

4

1

1

28

OKTOBER

11

7

4

4

1

1

28

NOVEMBER
DECEMBER

10
10

7
7

4
4

4
3

1
1

0
0

27
27

POVPREČJE

10,25

7,41

4

3,5

1

0,83

27,75

MESEC

Strukturo stanovalcev po starosti, spolu in stopnji motenosti prikazujeta Tabeli 12 in 13.
Tabela 12: Število stanovalcev po starosti in spolu na dan 31. 12. 2020

SPOL / STAROST

do
25

od vključno
25 do 35

od vključno
35 do 45

od vključno
45 do 55

M
Ž
SKUPAJ

0
0
0

1
1
2

5
0
5

3
6
9

14

od
vključn
o 55
dalje
5
6
11

SKUPA
J
14
13
27
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Tabela 13: Število stanovalcev glede na stopnjo motenosti na dan 31. 12. 2020
C1
C2
C3
C4
C5
Odrasle
Odrasle
Odrasle Odrasle
Odrasle
osebe z
osebe z
osebe s osebe s
osebe z
dolgotrajnim
zmerno
težjo
težka
več
i težavami v
motnjo v
motnjo
motnjo
motnjami
duš. razvoju
duš.
v duš.
v duš.
razvoju
razvoju razvoju

M
Ž
SKUPAJ

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9
8
17

C6
Odrasle osebe s
težjo ali težko
obliko gib. ali
senz. oviranosti,
ki niso več
sposobni
samostojnega
življenja
6
4
10

S
K
U
P
A
J
15
12
27

2.2 INDIVIDUALNI PROGRAMI, NAČRTI IN EVALVACIJE
Individualizacija izraža spoštovanje človekovega dostojanstva in njegove enkratnosti.
Zaposleni v VDC-ju smo »orodje« za uresničevanje interesov, želja in potreb
uporabnikov. Pomembnejše potrebe uporabnikov vključujejo: dobre odnose med ožjimi in
širšimi družinskimi člani, podpora v njihovi samostojnosti, varnost, bivanje, zaposlitev,
preživljanje prostega časa, druženje, osebni razvoj, urejanje in koordinacija stikov z različnimi
službami in pripadanje skupnosti.
Izražanje želj in oblikovanje ciljev temelji na dveh procesih: domišljiji in refleksiji. Po eni strani
nam načrtovanje omogoči, da uzremo svoje življenje, da ga vidimo v celoti, da svoje težave
povežemo s svojo osebno zgodovino, pa tudi umestimo v zgodovino človeka (Feire, 1972;
Flaker, 1988). Ko uzremo svoje življenje, lahko naša stvarnost postane predmet dialoga,
razgovora o življenju in spremembah v njem. Ko uzremo svoje življenje, ga zmoremo želeti
spremeniti. Dobimo moč nekoga, ki ni predmet svoje usode, temveč je oseba, ki ga lahko
spreminja. Moč subjekta. Ko uzremo svoje življenje, se nam sprosti domišljija o tem,
kakšno bi naše življenje še bilo. Velja pa tudi obratno. Če si želimo spremeniti življenje, če
si zamislimo, kakšno bi lahko bilo, tudi lažje vidimo, kakšno je. Oznanitev spremembe ga
naredi bolj znosnega, lažje se soočimo s težavami, ki jih imamo. Domišljija nam omogoči
realizem soočanja.
Individualni programi, načrti in evalvacije so bili v letu 2020 osnova za ciljno usmerjeno
individualno obravnavo uporabnikov. Na takšen način je omogočen aktiven odnos
uporabnikov skozi leto, z vsemi pravicami in obveznostmi, kar posledično krepi njihovo
samozavest in pozitivno samopodobo.
Individualni načrt uporabnika v zasavskem VDC-ju pomeni, da zaposleni skupaj z vsakim
uporabnikom posebej analiziramo dejansko situacijo in načrtujemo ter uresničujemo, kar
si uporabnik želi. Uporabnik pove, kaj si želi. Nekateri ne vedo, kakšno vrsto pomoči
potrebujejo, ne zmorejo ali ne znajo artikulirati svojih želja, prepoznavati svojih potreb, zato je
pri takšnih uporabnikih potrebno, da zaposleni pomaga, razišče vire, se skuša kar najbolj
vživeti v njihove situacije, iskati pomoč pri osebah, ki so takšnemu uporabniku blizu. Vsak
individualni načrt je drugačen, ker so tudi potrebe uporabnikov različne. Metoda načrtovanja
je individualna in temelji na osebnem pristopu in individualnih srečanjih. Delo temelji na
partnerskem odnosu in upoštevanju različnosti posameznika. Uporabnik je lastnik problema,
lastnik načrta in hkrati udeleženec v rešitvi. Je enakovreden partner v procesu iskanja
virov pomoči in kar je najpomembnejše, tudi lastnik odločitev, ki jih skupaj s strokovnim
delavcem zapišeta v njegovem osebnem načrtu in tako vplivata na spremembe v
življenju posameznika.
Ne glede na to, da smo se v letu 2020 srečali s povsem novim izzivom – podporo uporabnikom
na daljavo zaradi epidemije, smo se hitro organizirali in z uporabniki izvedli vse osebne

15

POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2020

razgovore. Skozi zaupano življenjsko zgodbo smo pokukali v svet uporabnika, se skupaj z
njimi soočali z njihovimi stiskami, ovirami, jih spodbujali in krepili njihovo moč, da so sami iz
povedanega iskali rešitve in kovali načrte za prihodnost.
Z zaposlenimi smo krepili medsebojno zaupanje v uporabnika in njegove sposobnosti.
Uporabniki se tako učijo prepoznavati svoje želje, spoznavajo samega sebe, se
zavedajo svojega obstoja in tega, da imajo pravico živeti tukaj in zdaj. Pomembno je, da
čutijo, da so njihove potrebe in izkušnje pomembne. S pomočjo individualnih načrtov razvijamo
in udejanjamo aktivnosti, ki nudijo možnost izbire glede na želje in potrebe uporabnikov in
njihovih družin. Skratka, trudimo se omogočati uporabnikom, da so to, kar so in da začno
sami oziroma s podporo okolja uporabljati moč, ki jo imajo.
Individualne programe za uporabnike je sestavil strokovni tim, z vsakim uporabnikom
individualno. Na podlagi individualnega programa je izdelal individualni načrt uporabnika. V
letu 2020 smo izdelali 1 individualni program za novo vključenega uporabnika v storitvi VVZ
ter 1 individualni program za novo vključenega stanovalca v storitvi IV.
Izdelali smo individualne načrte 2020 za vse vključene uporabnike z evalvacijami ob
zaključku leta. Skupaj z uporabniki smo pregledali in ugotovili, do kam smo prišli, ter ocenili,
kaj še lahko stori vsak uporabnik sam, oziroma kje mu pri tem lahko pomagajo svojci ali
strokovni delavci. Pomembno je, da načrtovalec in uporabnik željene cilje postavita na
trdno osnovo in se že v času načrtovanja dogovorita za možnost realizacije. Pomembno
je, da tako v načrtih kakor v evalvaciji navajamo tisto, kar uporabnik želi, in da dejansko moč
vpliva damo v njegove roke in ne več strokovnim delavcem, ki naj bi se odločali namesto
njih.
Načrt in evalvacijo je uporabnik, ko ni imel več pripomb, podpisal. Individualni načrt je last
uporabnika. Če se je uporabnik strinjal, smo svojce povabili k sodelovanju ter načrt skupaj
pregledali in dopolnili z njihovim mnenjem in opažanjem. Evalvacije individualnih načrtov s
podpisi uporabnikov, svojcev oz. skrbnikov smo ob zaključku leta vložili v osebne mape
uporabnikov. Programe, načrte in evalvacije shranjujemo tudi v informacijski sistem ISOV.
Pri individualnem načrtovanju si pomagamo s petimi Brandonovimi magneti:
1. VPLIV: ali lahko uporabniki bistveno vplivajo na svoje življenje (obleka, hrana, finance,
počitnice, partnerstvo, odnosi z drugimi, bivalno okolje);
2. STIKI: ljubezen, naklonjenost, povezanost, prijateljstvo, prepoznavanje ožje in širše
socialne mreže;
3. SPRETNOSTI: ali so uporabniki spodbujeni, da razvijejo lastno osebnost in spretnosti,
ki jih imajo, jih sami prepoznavajo, kakšne možnosti za razvijanje spretnosti jim mi
ponudimo (osebne spretnosti, socialne spretnosti, spretnosti pri dejavnostih);
4. BOLEČINA: ali lahko uporabniki zaznajo bolečino (zavedanje bolezni, staranje,
neuresničljive želje po spolnosti, partnerstvu, depresija, obup, osamljenost,
zmedenost, izgubljenost, občutki, da si izključen, drugačen, ponavljajoča se stanja
strahu in nelagodja);
5. ŽELJE: ali znajo (zmorejo, upajo) izražati tisto, kar si želijo.
S petimi magneti skušamo pomagati uporabnikom razkriti njihove osebne zgodbe. Na
podlagi zgodb skupaj lažje določimo cilje delovanja, aktivnosti in ne nazadnje vrsto in
obliko pomoči. Če si uporabnik želi, da mu pri spreminjanju razmer ali uresničevanju želja
zaposleni pomaga, postane strokovni delavec tudi ključna oseba, s pomočjo katere uporabniki
udejanjajo svoje želje in potrebe. V večini primerov so se zaradi okoliščin zastavljeni cilji
prenesli v načrte za leto 2021, saj so bili uporabniki v storitev vključeni le kratek čas. V času
prisotnosti pa so bili v ospredju krizni protokoli za širjenje okužb z novim coronavirusom, ki
niso dovoljevali vseh načrtovanih aktivnosti.
Vsi spraševalci (mentorji) so uporabljali metodo odkritega pogovora z udeležbo anketiranca
(uporabnika). Narejeno je bilo kodiranje izjav, ki so bile razdeljene v kategorije.
V primerjavi s prejšnjimi leti je opaziti velik preskok v razmišljanju uporabnikov, predvsem kar
se tiče njihovega načina življenja v prihodnosti, ko svojci ne bodo zmogli več poskrbeti zanje.
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Vzrok za to pripisujemo temu, da smo se z uporabniki v skupnem času res precej pogovarjali
o samostojnosti, o tem, kaj je po njihovem mnenju potrebno, da bi lahko po smrti svojcev
samostojno bivali, saj si večina izmed njih ne želi živeti v instituciji, kar je sovpadalo tudi s
prijavo na projekt na temo razvoja podpornih storitev na podlagi Zakona o socialnem
vključevanju.
Najpogosteje uporabljeni elementi v letu 2020 so: vprašanje kje in na kakšen način si želim
živeti v prihodnosti, zelo pogosto je bila letos izpostavljena prijaznost, podpora in
razumevanje zaposlenih, na drugi strani pa je bilo presenetljivo kar nekaj izjav v
povezavi z odnosom družbe do invalidnih oseb. Tudi razmišljanj o družini, partnerstvu,
odnosih med moškim in žensko je bilo v letošnjem letu več kot v preteklosti. V letošnjem letu
med vrednotami izstopa tudi zdravje, kar ni presenetljivo, saj smo v skrbi za ohranitev
zdravja vseh izvajali storitev res v omejenem obsegu, oziroma bolje rečeno na drugačen
način, v katerem smo še več časa namenili pogovoru, odkrivanju stisk, problemov, ki mogoče
ob obilici dela ne bi prišle na plano. Uporabnica T. o tem meni: “UŽIVAJ IN CENI ŽIVLJENJE,
KI TI JE DANO IN IZKORISTI VSAK DAN, KOT DA JE ZADNJI.”
Kako si uporabniki želijo dokazati svoje sposobnosti pred svojimi starši, dokazuje nekaj
spodnjih izjav: “Tud doma bi rad pokazal, da sem samostojen, zato sem prosil, da mi dajo
položnice in jih grem sam plačat. Rad bi dokazal, da bi bil zmožen živeti tudi sam. Js se zmeri
prej prepričam, a mi bo šlo al ne.”
“Želim si živeti v svojem stanovanju s punco, da sva na svojem. Potrebujem veliko podpore pri
novih stvareh.”
Že v uvodu smo zapisali, da je zaposleni uporabniku le podpora, pomoč tam in takrat, ko ne
gre več naprej, oziroma je zaposleni tisto dodatno oko, ki uporabniku pomaga pogledati na
življenje kot celoto, hkrati pa mu pomaga, da skuša sam spoznati, kako lahko sam doprinese
k razvoju ugodnih in sprejemljivih rešitev.
“Z E. nisva za skupi, da bi sama živela. To ne bi šlo, ne znava z dnarjem, rada pa bi tako, da
se slišva , pa greva ven. 1x na mesec greva skupi ven, drgač pa se obiskujeva.”
“Nočem razmišljati o tem, ker mi bo potem (kje si želi živeti v prihodnosti) hudo, pa me boli v
srčku in jokam. Mami je že napisala, da bom mogla v bivalno.”
“Hočem še živeti doma, kasneje ko pa ne bom več mogla biti doma, bom šla pa v bivalno,
mogoče bom ostala pri sestri.”
“V neznani družbi se ne počutim dobro, ne vklopim se hitro. Nesramnih ljudi ne maram. Rad
bi ostal doma, da bi nadaljeval delo staršev.«
“Sej sm navajen na to, da sm odvisn od drugih, postanem pa včas slabe volje, ko se spomnem
na to. Ampak to sem jezen tko za moment.”
“Najrajši bi živel na Kanarskih otokih, če bi imel dovolj denarja, ampak moraš biti srečen tudi
tam, kjer si. O, če bi zadel sedemko, veš kolko dnarja bi dobil, bi blo velik za šparata … Željo
imam, sam … da bi … večjo grupo imel … Potrudit bi se moral bolj delat, pa vsak dan pridit v
delavnico, sej vem … Pa nč druzga si ne želim.”
V svojih zgodbah uporabniki navajajo, da si želijo ljubezni, razumevanja drugih,
zavedajo pa se tudi pomena besed – imeti družino, biti odgovoren za ….
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”Zavedam se, da je otrok odgovornost, ne želim si ga. Se pa že spogledujeva z mislijo na
spolne odnose. Sva se že velik pozanimala o tem. ”
“Gledam v prihodnost, ker vem, da ata in mama sta že v letih, zato si želim kakšno prijetno
žensko.”
V mnogih zgodbah je bilo zaznati, kako pomembno je uporabnikom, da so opaženi, da
se čutijo sprejete:
“… vendar pa me moti, da name določeni ljudje gledajo, kot da sem invalid.”
“Najbolj me prizadane, ko ne gledajo na moje želje. Če ne gledajo name, ampak sam na svoj
interes, sem žalosten.”
Uporabnike opolnomočamo najprej v tem, da prepoznavajo svoje želje ter jih nato upajo
in želijo povedati na glas oziroma deliti z drugimi.
V letošnjem letu so med stanovalci močno prisotne želje po življenju pred epidemijo, obisk
sorodnikov, doma, prižgati svečko na grobu pokojnih staršev, samostojen nakup oblačil,
druženje v kavarni, samostojni sprehodi, vse to so želje, ki so bile prej del njihovih življenj, za
katere je bilo potrebno le malo posluha, empatije in seveda, da so imeli možnost, da so se v
teh željah lahko izražali, vse to pa je nenadoma postalo praktično nedosegljivo.
Kljub temu je bilo izpolnjenih ogromno želja, ki jih nismo zapisali, nismo evalvirali, temveč jih
je pisalo življenje in sama situacija. Kljub vsem omejitvam smo se trudili, da so imeli stanovalci
možnost varnih stikov, če ne čisto od blizu pa na daljavo, pod balkonom, omogočali smo jim,
da so izražali drobne želje in potrebe, ki smo jih tudi v omejenih pogojih lahko izvajali, kar se
nam zdi, da nas je vse skupaj še bolj povezalo.
Vsaka uporabniška zgodba, naj bo še tako preprosta in enostavna, vsebuje dragoceno vodilo
zaposlenim, kje določen uporabnik potrebuje podporo, na kakšen način je potrebno pristopati
do njega in kakšne so metode dela.
V individualnih načrtih stanovalcev je bistvenega pomena, da je v njih zapisana uporabnikova
perspektiva razmišljanja, na katere ključne osebe se lahko oprejo pri odločanju, kaj in
kolikšen je njihov vpliv nad lastnim življenjem, ali lahko izbirajo, kaj bodo oblekli, kaj bodo jedli,
katerih izletov se bodo udeležili, kje potrebujejo pomoč in podporo ter kakšen načrt imajo za
uresničitev svojih želja.
Postopek načrtovanja je bil tudi v letu 2020 izpeljan tako, da smo raziskovali tako veselje
kot tudi bolečino ter na podlagi individualnih izkušenj in zmožnosti stanovalcem
pomagali odkrivati sanje. Nekaterim smo jih lahko pomagali zaživeti v stvarnosti.
Stanovalci še v večji meri razmišljajo o bivalnem okolju, razmišljajo in primerjajo, kako je bilo
doma, kako je sedaj. Ni jim vseeno, kdo za njih izvaja finančno skrb, »bi rada, da bi mojo
skrbnico stran dali, želim si nekoga drugega«. Tudi v zgodbah stanovalcev je zaslediti, da kljub
trudu in pozitivni energiji zaposlenih včasih prevlada nestrpnost, nesprejemanje sprememb.
V enoti bivanja v mansardi VDC-ja Podvelnarji stanujejo starejši uporabniki oz. uporabniki, ki
so popolnoma odvisni od podpore zaposlenih. Vsi potrebujejo več časa, da se zjutraj uredijo,
potrebujejo več spanca, posebno prehrano, kar jim je zaradi povezanosti dnevnega in
bivalnega dela v isti stavbi tudi omogočeno. V dveh stanovanjskih hišah, ki so 10 minut hoje
oddaljene od dnevne enote Zagorje, so stanovalci samostojnejši in mlajši. Pri njih prevladujejo
osebnostne težave in težave v duševnem zdravju, ki zahtevajo drugačne pristope, metode,
več je skupinske in medosebne dinamike. Vsem pa je resnično še veliko bolj pomembno,
kakšni so odnosi z zaposlenimi: »želim si razvijati in krepiti dobre odnose z zaposlenimi.«
Zaposleni v enotah bivanja so osebe, ki delijo s stanovalci najgloblja in pogosto tudi najbolj
intimna občutja, zato je res pomembno, da ta odnos temelji na spoštovanju integritete vsakega
posameznika. Z refleksijo načrtovalca na koncu načrta se poleg ciljev in nalog stanovalca
opredeli tudi pomoč, podpora, cilji in aktivnosti.
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2.3 PARTICIPACIJA, VPLIV IN SAMOZAGOVORNIŠTVO
Za uresničevanje pravice do dostojnega življenja, do enakovrednega vključevanja in odločanja
o življenju in delu v zasavskem VDC-ju so imeli predstavniki uporabnikov v letu 2020 5
sestankov z vodstvom v vsaki dnevni enoti. V povprečju je v zagorski enoti na sestankih
sodelovalo 17 predstavnikov uporabnikov delavnic. Na srečanjih so lahko sodelovali tudi vsi
ostali uporabniki, ki so izrazili željo, da bi poleg izvoljenih predstavnikov skupin še sodelovali.
Uporabniki so bili zelo aktivni. Na vsakem skupnem srečanju do zaprtja enot so imeli
predstavniki uporabnikov nalogo, da motivirajo še preostale uporabnike v skupini in kot
delavnica oblikujejo skupno mnenje. Naloge, ki so jim bile dane v razmišljanje, so bile:
- razmišljanje o uvedbi registracije delovnega časa za uporabnike – prednosti, slabosti,
kaj glede uporabnikov, ki se sami ne bi zmogli registrirati;
- razmišljali so o potrebnih nabavah za leto 2020, o dogodkih, za katere si želijo, da bi
bili izpeljani v letu 2020, skratka, da s svojimi predlogi pomagajo pri oblikovanju Načrta
za leto 2020;
- predlagali so ideje za skupinski izlet, ki jim je še vedno (kljub velikemu številu in
zahtevni logistiki) tisti pravi in si ga vsako leto znova zaželijo;
- razmišljali so o napitkih in prigrizkih v avtomatih, kaj je zdravo in kaj ni;
- veliko smo skupaj razmišljali o potrebnih ukrepih za preprečevanje širjenja
koronavirusa.
Uporabniki so se z veliko odgovornostjo lotili nalog, vsaka delavnica se je organizirala in
predstavnik uporabnikov je v imenu celotne skupine poslal predloge po elektronski pošti, kakor
smo bilo dogovorjeni. Uporabnike smo spodbujali, da so kritični, ko se jim zdi, da nekaj ni
dobro, da bi bilo boljše drugače. Uporabniki lepo skrbijo tudi za inventar in stalno opozarjajo
na potrebna popravila, predlagajo nabave. Hkrati so poleg zaposlenih tudi uporabniki tisti, ki
opominjajo na pomembnost dobrih in spoštljivih odnosov tako med zaposlenimi kot tudi med
uporabniki in stanovalci. Brez večjih težav so sprejeli varnostne protokole, spremenjen način
dela v delavnicah, bili v veliko pomoč zaposlenim pri izvajanju ukrepov razkuževanja, pomoč
zaposlenim, da so opominjali tudi sami na zadostno zračenje, razkuževanje, umivanje rok in
vse ostale ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa.
V enoti Litija, kjer je manj uporabnikov, so na mesečnih sestankih z vodstvom sodelovali vsi.
V času zaprtja enote mesečni sestanki v klasični obliki niso potekali, ampak smo uporabnike
informirali preko telefona, maila, google meet srečanj. Tudi v času odprtja DE Litija tekom
epidemije so sestanki potekali na prostem na varni razdalji, ko se zunaj ni dalo, pa smo prek
celotnega meseca delali kratke sestanke v vsaki delavnici posebej, da se uporabniki niso
mešali, tako smo tudi lažje upoštevali socialno distanco. Bili so kritični in ustvarjalni. S svojimi
predlogi, željami in pobudami so pomagali sooblikovati našo storitev.
Samozagovorniška skupina v DE Litija se je med letom redno sestajala v enoti in tudi v času,
ko smo izvajali prilagojeno storitev VVZ, se je sestajala preko google meet povezave. Ta
aktivnost se je izkazala za zelo dobro, ker sodelujejo uporabniki, ki si želijo pogovora in učenja
o življenjskih temah – spolnost, nasilje, enakopravnost, invalidnost, varna uporaba interneta,
zdrav življenjski slog ... Skupina ima oblikovana pravila, najbolj pomembno je to, da je znotraj
skupine zaupanje – torej, če nekdo izpostavi nekaj zelo intimnega in ne želi, da se to govori
kje drugje – skupina to spoštuje.
Mesečne sestanke z zaposlenimi in vodstvo m so imeli tudi stanovalci. Imeli smo 4 uradna
srečanja. Poleg tega sta bili direktorica in vodja DE in IV stanovalcem tudi v času zaprtja ves
čas na razpolago za pogovore, za razreševanje stisk in medsebojnih konfliktov. Kljub težkim
okoliščinam zaradi epidemije je bilo veliko neformalnih pogovorov, telefonskih klicev, sporočil.
Za stanovalce so zaposleni organizirali možnost varnega nakupovanja priboljškov. Stanovalci
so na listke zapisali svoje želje, zaposleni pa je odšel v trgovino in za stanovalce, ki zaradi
ukrepov niso sami mogli do trgovin, nakupil željeno. Kljub uvedbi novih pristopov, podpore na
daljavo, obiskov uporabnikov, je epidemija zelo posegla v življenje, odnose in počutje naših
stanovalcev.
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Uporabniki in svojci imajo na razpolago skrinjico za pripombe in pritožbe, ki je nameščena
v avli, tako da je anonimnost zajamčena. V skrinjici v letu 2020 ni bilo nobene pritožbe.
Uporabniki in njihovi svojci so imeli skozi vse leto možnost dajanja pritožb tudi na
posebnem obrazcu. V letu 2020 na obrazcu nismo prejeli nobene pisne pritožbe nad našim
delom. Manjše pripombe in predloge smo sproti obravnavali na osebnih srečanjih s svojci,
uporabniki z direktorico, ali pa smo se individualno pogovorili z uporabnikom, svojci ter se
potrudili poiskati čim bolj sprejemljivo rešitev za vse.
V letošnjem letu bi zelo težko podali informacijo, koliko je bilo opravljenih vseh telefonskih
klicev, videoklicev, video srečanj, tako z uporabniki, pa seveda tudi s svojci, saj je pogosto
zmanjkalo časa za beleženje. Skupaj smo bodrili drug drugega, ko smo imeli omejitve gibanja,
ko smo prebolevali Covid, iskali informacije, ki so nam pomagale pri premagovanju težav in
stisk, ki so nas pestile.
Veliko pozitivnih povratnih informacij prejmemo preko našega FB profila, kjer redno
objavljamo naše aktivnosti in dogodke. S pomočjo sodobne komunikacije uporabnikom in
stanovalcem širimo socialno mrežo. Spletnih zahval in pohval je bilo res veliko. Podane so
bile kot odziv na različne dogodke in različne situacije. “Kako slastno presenečenje na pust
deževen dan
, Ne samo Morf, predvsem vaša pozornost ogreje srce S tem, ko ste
nam polepšali dan, ste ga tudi sebi. Topel pozdrav od vseh nas . Ali ob napredku pri
fizioterapevtskih obravnavah; “Bravo Vinko in ga. Petra. Veliko truda je vloženega...obeh.
Takšne in podobne izjave so lep dokaz, da je naše delo opaženo, da se ceni trud, ki ga
vlagamo v naše delo in tisto najpomembnejše, kar šteje, tako pri zaposlenih kot tudi pri svojcih,
je zadovoljstvo uporabnikov.
V letu 2020 smo imeli ob podpori mentorjev tri radijske oddaje na internem radiu, v kateri je
sodelovalo pet uporabnikov, kjer so obveščali o aktualnostih doma in po svetu, brali zanimive
prispevke, obveščali o športnih dosežkih naših športnikov, poslušali glasbo po izboru
uporabnikov in zaposlenih in spregovorili tudi o naših državnih praznikih.
Na formalnih in neformalnih srečanjih smo krepili moč uporabnikov, se pogovarjali in
razmišljali o tem, da tisto, kar jim življenje nudi, kljub temu, da se je naš skupni vsak
dan napolnil z omejitvami. Z vstopom v projekt S teboj lahko … prepoznavamo, da so
se uporabniki pričeli dodatno zavedati svojih sposobnosti in odgovornosti. Veliko
pogovorov, srečanj, najrazličnejše komunikacije preko e-srečanj je še bolj kot doslej
namenjenih njihovi samostojnosti, prihodnosti, kdo in koliko naj starši oziroma svojci skrbijo za
uporabnika, kje se konča njihova odgovornost in prične lastna uporabnikova odgovornost. Ob
takšnih vprašanjih je bilo zanimivo izmenjati različna stališča in izkušnje uporabnikov.
Uporabniki dnevnih enot in stanovalci v bivalnih enotah imajo možnost soodločanja o poteku
dneva, o vključevanju v aktivnosti, skratka o vseh ključnih vprašanjih njihovega življenja v
VDC-ju. Veliko konstruktivnih predlogov podajo tudi v sistemu kakovosti E-Qalin, ki za
procese, ki vključujejo uporabnike, poteka prav po vseh skupinah. Bistvenega pomena je, da
uporabniki preko različnih navedenih samozagovorniških aktivnosti razvijajo občutek lastne
vrednosti, prepoznavajo lastne sposobnosti, znajo izbirati in sprejemati odločitve,
poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo, jo sami ponudijo ter med seboj razvijajo dobre
odnose, razumevanje. Ob zaključku leta so uporabniki izpolnili vprašalnike o
zadovoljstvu – rezultati so prikazani v naslednjem poglavju.

2.4 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV
2.4.1 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV V DNEVNIH ENOTAH
Anketiranje uporabnikov je v letu 2020 potekalo drugače kot do sedaj. Do sedaj je uporabnik
izpolnil anketo v VDC-ju sam oz. s podporo zaupne osebe. Zaradi epidemije smo letos
vprašalnike tudi za uporabnike skupaj z mesečno informacijo vsem poslali domov. Priložili smo
tudi kuverto in znamko, da so lahko izpolnjene vprašalnike vrnili v VDC. Vprašalnike smo
poslali neodvisnemu zunanjemu partnerju Skupini FABRIKA, raziskave in razvoj d. o. o., ki je
opravil analizo zadovoljstva uporabnikov v dnevnih enotah. Uporabniki so imeli možnost izbire
med odgovori »da«, »včasih« in »ne«. Odgovor »da« je ovrednoten s 3 točkami, »včasih« z 2
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točkama in »ne« z 1 točko. Uporabnike smo pozvali, naj pri vsakem odgovoru tudi navedejo,
zakaj so zadovoljni oz. niso, da bomo lahko sprejeli ustrezne izboljšave. Tudi v letu 2020 smo
izvedli posebno analizo za uporabnike programa socialne vključenosti, ki jo je izpolnilo le 5
uporabnikov. V letu 2020 nismo anketirali uporabnikov, ki so hkrati tudi stanovalci, saj so bili v
letu 2020 prisotni v dnevni enoti manj kot 20 % časa zaradi Covid-19 ukrepov. Za njih smo
storitve dnevne enote organizirali na lokaciji bivanja. V letu 2020 je tako anketo izpolnilo 81
uporabnikov.
Povprečno zadovoljstvo uporabnikov v letu 2020 je ostalo zelo visoko, ne glede na vse
potrebne prilagoditve, s sumarno oceno zadovoljstva 2,81, kar je le za 0,06 manj kot v letu
2019. Maksimalna možna ocena je 3. Slika 2 prikazuje oceno splošnega zadovoljstva
uporabnikov v letu 2020 s primerjavo na 2019 in 2018 ter oceno posameznih področij v 2020.
Slika 2: Zadovoljstvo uporabnikov v dnevnih enotah splošno in po področjih

2.4.2 ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV V ENOTAH BIVANJA
Opravljena je bila tudi anketa zadovoljstva stanovalcev v enotah bivanja. Anketiranje je
opravila prostovoljka, ki enkrat tedensko prihaja v enote bivanja. Uporabniki so imeli možnost
izbire med odgovori »da«, »včasih« in »ne«. Odgovor »da« je ovrednoten s 3 točkami,
»včasih« z 2 točkama in »ne« z 1 točko. Stanovalce smo pozvali, naj pri vsakem odgovoru tudi
navedejo, zakaj so zadovoljni oz. niso, da bomo lahko sprejeli ustrezne izboljšave. Na anketo
je odgovarjalo 20 stanovalcev, kar je enako kot leto prej. Povprečno zadovoljstvo stanovalcev
je ostalo zelo visoko, s sumarno oceno zadovoljstva 2,78. Maksimalna možna ocena je
3. V primerjavi s preteklim letom se je sumarno zadovoljstvo ostalo enako. Slika 3 prikazuje
oceno splošnega zadovoljstva stanovalcev enot bivanja v letu 2020 s primerjavo na 2019 in
2018 ter primerjavo med enotama bivanja.
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Slika 3: Zadovoljstvo stanovalcev v enotah bivanja splošno in po področjih

3

STORITEV

V razvojnem programu zasavskega VDC Zagorje ob Savi 2020–2025 v središče postavljamo
nadaljnje uresničevanje potreb uporabnikov, odraslih oseb s posebnimi potrebami, na vseh 3
področjih človeških potreb: imeti, ljubiti in biti (Allardt, 1973): omogočanje njihove socialne in
delovne vključenosti, samostojnosti skladne z njihovimi zmožnostmi, varnosti, dostojanstva,
polnega življenja, ob celoviti podpori zaposlenih VDC-ja, lokalnega okolja in države.

3.1 E-QALIN – UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO
Skupine za kakovost so v letu 2020 delovalo prilagojeno, glede na ukrepe Covid-19. Večina
srečanj je potekalo preko elektronske pošte ali pa preko video povezav. V letu 2020 so skupine
ocenile do konca vse procese in kazalnike v sistemu mapp. V sistemu mapp so skrbniki
pregledali zapise in protokole, ki smiselno dokazujejo vsebino procesov in si sledijo po PDCA
logiki. Na SIP dnevih, ki so potekali na Klančišah, smo pregledali in dopolnili procese 3. 1. 1
Vrednote organizacije in oblikovanje organizacijske kulture ter 3. 1. 2 Vizija, poslanstvo in
strategija. Vsem zaposlenim je omogočen dostop do sistema mapp, kjer vidijo načrte
posameznih kriterijev. En zaposlen je pričel z izobraževanjem za presojevalca, kjer je poglobil
znanje sistema E-qalin.
Decembra 2020 smo, kljub ukrepom za preprečevanje Covid-19 izvedli zunanjo presojo
Bureau Veritas, ki je potekala preko videopovezav. Presoja je potrdila kakovostno delo in
razvojno naravnano delovanje VDC-ja. Nekaj sklepnih besed presojevalcev: »Izdelano imajo
vizijo razvoja, ki ji sledijo in jo dopolnjujejo skladno s potrebami uporabnikov/stanovalcev.
Razvijajo vedno nove oblike soodločanja uporabnikov, sodelujejo s starši, svojci in skrbniki
uporabnikov. V letošnjem letu, kljub kriznim razmeram, nadaljujejo z udejanjanjem že
zastavljenih ciljev in uvajajo nove projekte, s katerimi širijo možnosti za implementacijo novih
pristopov na področju skrbi za odrasle osebe s posebnimi potrebami.«
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Presojo smo izvedli s 93,00 %, kar je največ do sedaj. Prejeli smo certifikat kakovosti, ki je
veljaven do 3. 1. 2024.

3.2

VODENJE

Vodenje je ena izmed socialno varstvenih storitev, ki jo izvajamo v VDC-ju. Zajema aktivnosti,
ki pri vključenih osebah obravnavajo pridobljene sposobnosti, ohranjajo in razvijajo
ustrezne osebne značilnosti in tako ustvarjajo harmonično funkcioniranje osebe v
okolju. Vsebine vodenja so:
− ohranjanje in razvoj samostojnosti;
− soustvarjanje in pomoč pri izvajanju osebnih/individualnih načrtov;
− ohranjanje in razvoj komunikacij ter ohranjanje že pridobljenih znanj in spretnosti;
− aktivno preživljanje prostega časa;
− razvoj socialnih odnosov;
− aktivno vključevanje v okolje;
− pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk;
− korekcija in terapija vedenjskih in osebnostnih motenj;
− socialna oskrba;
− svetovalno terapevtsko delo s starši.
Vključevanje, opolnomočenje, ohranjanje in razvoj komunikacij ter ohranjanje že pridobljenih
znanj, spretnosti, aktivno preživljanje prostega časa, razvoj socialnih odnosov in aktivno
vključevanje v lokalno okolje so pomembne aktivnosti, ki jih uvrščamo med interesne aktivnosti
oziroma preko interesnih aktivnosti uporabnikom omogočanje uresničevanje teh sposobnosti.
Uporabniki si aktivnosti s podporo mentorjev izberejo sami. Večina teh aktivnosti ni sistemsko
financiranih, ampak so nadstandardne, kar pomeni, da se financirajo iz prihodkov, ustvarjenih
od zaposlitve pod posebnimi pogoji, evropskih projektov, raznih razpisov, donacij in
sofinanciranja uporabnikov, ki se aktivnosti oziroma projektov udeležijo.

3.2.1 INTERESNE AKTIVNOSTI, PROJEKTI
Leto 2020 smo z interesnimi aktivnostmi pričeli skladno s planom in so vsakodnevno potekale
po urnikih oziroma dogovorih. Interesne aktivnosti so popestrile delovni vsakdan, omogočale
razvoj različnih znanj in sposobnosti ter njihovo ohranjanje. Interesne aktivnosti pozitivno
vplivajo na psihofizično počutje uporabnikov. Oblikujemo jih glede na potrebe, pobude, želje
uporabnikov. Program prilagajmo tudi aktualnim trendom in možnostim v okolju. Izvajamo
športne, izobraževalne, kulturne in rehabilitacijske aktivnosti. Nekatere tudi v obliki projektov.
Z njimi se vključujemo in povezujemo z lokalnim okoljem.
Zaradi ukrepov proti preprečevanju koronavirusa smo interesne aktivnosti in projekte od
sredine marca 2020 prilagajali epidemiološkim razmeram. Kljub spomladanskem zaprtju smo
interesne aktivnosti in projekte v določeni meri izvajali na daljavo in ohranjali stik z uporabniki
preko video povezav in telefonov. Prav tako smo, kjer je bilo mogoče, obiskovali uporabnike v
domačem okolju in izvajali sprehode v naravi. V poletnem in jesenskem času, ko so se
uporabniki vključevali v dnevne enote VDC-ja, so interesne aktivnosti potekale po posebnih
protokolih in v zmanjšani obliki, saj so bili veljavni ukrepi za preprečevanje koronavirusa. V
času drugega vala epidemije, smo se dobro pripravili na delovanje na daljavo. VDC je ostal
odprt za nujna varstva. Z vsemi uporabniki so bili zaposleni v rednih stikih preko telefonov,
videopovezav in obiskov. Oblikovali smo urnik interesnih aktivnosti, ki so potekale preko video
povezav. Zaposleni, ki so obiskovali uporabnike v domačem okolju, so z vsemi preventivnimi
varnostnimi ukrepi izvajali sprehode v naravi z razbremenilnimi pogovori.
V letu 2020 smo ohranjali trajnost dveh EU projektov Novo rojstvo ter Nasmeh za vse, ki smo
jih formalno že zaključili. Pričeli smo z izvajanjem novega EU projekta, in sicer Gradimo VIP
Zasavje (Vključujoče in povezano Zasavje), ki v ospredje postavlja vključevanje uporabnikov
v lokalno okolje in povezovanje Zasavja.
Interesne aktivnosti so bile razdeljene na tri področja in sicer:
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1. VODENJE
2. REHABILITACIJA
3. IZOBRAŽEVANJE
V informacijskem sistemu ISOV smo dodali tudi posebno področje, kjer se je beležilo
PRILAGOJENE STORITVE VVZ.
Pri vodenju so v ospredju interesne in nadstandardne aktivnosti s področja športa, kulture,
projektov in sodelovanja v lokalnem okolju. Vse več poudarka dajemo preventivi in zdravju, saj
uporabniki potrebujejo vse več aktivnosti za ohranjanje samostojnosti in aktivnosti, ki jim
pomagajo pri premagovanju vsakodnevnih zdravstvenih težav.
Rehabilitacija se povezuje z delovno in fizioterapijo in se v sistemu ISOV beleži pri storitvi
zdravstvo. Poročilo delovne terapije in fizioterapije je napisano v posebnem poročilu.
Sistemsko financirane so zdravstvene storitve le za stanovalce IV, medtem ko v dnevnih
enotah sistemskega vira financiranja delovne terapije, fizioterapije in zdravstvene nege še
vedno nimamo priznanega.
Izobraževanje oziroma vseživljenjsko učenje je izredno pomembno. Pri izobraževanju dajemo
poudarek na ohranjanju obstoječih znanj ter učenju novih znanj, ki si jih želijo uporabniki.
Vse prisotnosti na interesnih in nadstandardnih aktivnostih mentorji redno vpisujejo v
informacijski sistem ISOV.
Slika 4: Primerjava števila izvedb in udeležb na interesnih aktivnostih po področjih

Iz slike 4 je razvidno, da se je število izvedb aktivnosti, ki jih beležimo pod vodenjem in
rehabilitacijo, zmanjšalo. Glavni razlog za to je seveda dejstvo, da smo v letu 2020 bili
normalno odprti zgolj 20 % delovnih dni celega leta 2020. Na drug strani smo pri izobraževanju
zabeležili manj izvedb aktivnosti v 46 % ampak hkrati se je število udeležencev povečalo za
skoraj 75 %. Razlog temu je aktivno učenje preko video povezav.
Pri analizi zadovoljstva je bilo področje zadovoljstvo s spremljevalnimi (interesnimi) aktivnostmi
ocenjeno s strani uporabnikov v povprečju 2,90 in ostaja zelo visoko.
Slika 5: Zadovoljstvo z interesnimi aktivnostmi
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Tabela 14: Izvedeni projekti

NAZIV STORITVE

št.
izvedb

št.
vpisov

ESE – izmenjava
ESE PROJEKTI
KNJIŽNICA –
BERIMO SKUPAJ –
MAVRIČNA
BRALNICA

15

176

LAHKO BRANJE

3

11

63

1

LETOVANJE
PIKNIK S SVOJCI
ZIMOVANJE
PUSTOVANJE

POROČILO 2020
ESE izmenjav v letu 2020 nismo izvedli zaradi ukrepov
Covid 19.
Projekti v okviru ESE niso potekali zaradi ukrepov Covid19. Smo se pa uspešno akreditirali za prihodnje projekte.
Januarja in februarja je knjižnica potekala po utečenem
urniku. Od sredine marca naprej smo izvajanje prilagajali
razmeram in konec leta organizirali branja preko
videopovezav. Sodelovali smo s 3 knjižnicami: Zagorje,
Trbovlje in Litija.
Uporabniki so pomagali pri urejanju jedilnika v lahkem
branju, pripravili pa smo tudi interno knjižico receptov.
Letovanje 2020 smo zaradi ukrepov Covid-19 in varovanja
zdravja uporabnikov odpovedali.
Piknika s svojci zaradi ukrepov Covid-19 nismo izvedli.
Zimovali smo na Ribnici na Pohorju med 9. 3. in 13. 3.
Udeležilo se ga je največ uporabnikov do sedaj (63).
Udeležili smo se karnevala v Litiji, kjer smo predstavljali
Globalne kikse. Stanovalci in zaposleni enot bivanja VDC
so se udeležili pustovanja v Zagorju kot Smrkci.
Abilimpiade v leto 2020 ni bilo.

ABILIMPIADA
PRIPRAVE
Priprave zaradi Covid-19 ni bilo. Predvidene so za leto
2021.
NOGOMETAŠEV
Izvajali smo tudi naslednje projekte:
★ EU1 – Novo rojstvo – NADALJEVANJE
★ EU 2 – Nasmeh za vse – NADALJEVANJE
★ EU 3 – VIP Zasavje (poteka do junija 2021)
★ PILOTNI PROJEKT razvoja in preizkušanja podpornih storitev S TEBOJ LAHKO …
(poteka do marca 2022)
★ Teden VŽU  organizirali dva dogodka virtualno
★ VIP poti do zdravja  Tek in hoja za upanje  potekalo virtualno
★ MANJ SVEČK MANJ GROBOV  potekalo na daljavo
★ TRŽENJE LP
★ VDC KOLEDAR 2021
★ VKLJUČUJOČE, INOVATIVNO IN NASMEJANO ZASAVJE
★ E-QALIN  uspešno opravili presojo
★ RAZŠIRITEV ENOTA LITIJA  uspešno izpeljali
★ DRŽAVNE ZIMSKE IGRE SPECIALNE OLIMPIADE SLOVENIJE  udeležili
★ VRTNARSTVO, HORTIKULTURA  vrtičkanje  Projekt Erasmus+ MeTURA Nazaj
h koreninam – vrtnarstvo, hortikultura, terapevtske delavnice vrtnarjenja, kuhanja –
vseživljenjsko učenje iz vsebin narave in kuhanja, konference …
★ ViP Počitnice na Prvinah za stanovalce enot bivanja avgusta 2020.
Tabela 15: Izvedene ostale interesne aktivnosti
št.
št.
NAZIV STORITVE
izvedb vpisov

ČEBELARSTVO

26

121

EKOLOŠKO
OZAVEŠČANJE

14

23

POROČILO 2020

Do avgusta smo aktivno sodelovali s čebelarjem. Kasneje smo
prenehali zaradi upada interesa uporabnikov. Pridelali smo 14
kozarcev medu.
Uporabnike smo osveščali o pomembnosti recikliranja in
ločevanja odpadkov, skrbi za okolje. S slikovnimi oznakami
smo opremili koše za smeti in jih pripravili za ločevanje
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GLASBENE
DELAVNICE

22

301

GLASILO KAMENČKI in
VDC KOTIČEK

2

2

GOSPODINJSKE
DELAVNICE

11

90

KRAJŠI/DALJŠI IZLET

9

51

LIKOVNE DELAVNICE

13

57

PEVSKI ZBOR

7

51

RADIO VDC

3

12

RIBIŠTVO

66

80

SAMOZAGOVORNIŠKA
SKUPINA

8

52

SESTANEK
UPORABNIKOV Z
VODSTVOM

10

115

SKRB IN UKVARJANJE
Z ŽIVALMI

329

769

VERSKI OBREDI

1

2

VRTIČKANJE

2

5

ZABAVA

17

365

GLEDALIŠKI KLUB

NASTOP: Pevski,
Plesne, Skokic, Na
zabavi RD, ...

odpadkov. Uporabniki so se ozaveščali med seboj, pomagali
pri odnašanju smeti s podporo mentorjev. Širili smo asortima
blagovne znamke »Prešito«.
Glasbene delavnice so potekale v obeh dnevnih enotah in
enotah bivanja. Uporabniki so radi prepevali.
V letu 2020 sta izšla dva izvoda glasila Kamenčki. Uporabniki
so pisali prispevke ter po svojih zmožnostih prispevali k
vsebini. V enoti Litija so izdajali časopis VDC Kotiček, ki se je
osredotočal na dogajanje v Litiji.
V dnevnih enotah smo v začetku leta izvedli gospodinjske
delavnice. Kasneje so se te prenesle na daljavo in so potekale
preko spletne aplikacije.
V letu 2020 nismo pripravljalni nobene igre. V okviru projekta
S teboj lahko pa je bil napisan scenarij za muzikal S teboj
lahko, ki ga bomo uprizorili v letu 2021.
V sklopu delavnic so mentorji skupaj z uporabniki organizirali
izlete.
V okviru likovnih delavnic smo realizirali končne slike na
platnu. Delavnice smo izvajali do sredine marca 2020, kasneje
so potekale preko video povezav zaradi ukrepov Covid-19.
Nastopali smo z recitacijo stanovalca na interni prireditvi ob
dosežkih leta 2020 pred zasavskim VDC-jem, skupaj z
glasbeno gostjo Ditko.
Pevski zbor Podvelnarji s prostovoljcema Mojco in Rikom se
je letos zaradi Covid ukrepov dobil manjkrat. V enoti Litija se
je v času delovanja sestajal pevski zbor uporabnikov.
V januarju in februarju smo imeli oddajo radia VDC. Potem pa
še eno jeseni, ko smo delovali v prostorih VDC-ja.
Dva stanovalca redno lovita ribe v lokalnem ribniku v Zagorju.
Uporabniku smo pomagali nabaviti novo opremo.
Pri branju zapisnika sestanka uporabnikov z direktorico se po
skupinah pogovarjamo z uporabniki o aktualnih temah.
Samozagovorniška skupina v DE Litija se je sestajala v živo in
preko video povezave v času zaprtja.
Sestanki uporabnikov z direktorico so zelo pomembni, saj na
njih aktivno sodelujejo uporabniki in s svojimi mnenji pomagajo
pri razvoju in delu. Sestanki so potekali enkrat mesečno, kadar
jih je bilo mogoče varno izvesti. Potekali so tako v dnevni enoti
Zagorje kot v dnevni enoti Litija.
Stanovalci, ki imajo svoje hišne ljubljenčke, redno skrbijo za
njih (ptici, želva, zajca).
Glede na želje stanovalcev smo jim omogočili versko
izražanje. Zaradi Covid-19 je bilo udeležb manj.
V sodelovanju z IC GEOSS se je DE Litija pridružila projektu
MeTURA – nazaj h koreninam. Tako smo dobili 2 visoki gredi,
kjer se uporabniki učijo pridelave zelenjave, začimb in
posledično uporabe le-teh pri kuhanju. Prav tako sta se 2
mentorici udeležlili mednarodnega on-line usposabljanja za
hortikulturo – učenje vrtičkanja oseb s PP
Čez leto ni bilo organizirane večje prireditve praznovanja
rojstnih dni. Rojstnodnevne zabave so praznovali stanovalci
znotraj svoje enote bivanja. Imeli pa smo 2 skupni zabavi
upoštevaje varnostne ukrepe. Eno junija s Tanjo Žagar in
drugo oktobra z ansamblom Saše Avsenika.
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Tabela 16: Poročilo športnih interesnih aktivnosti

NAZIV STORITVE

5 MINUT ZA
ZDRAVJE
ATLETIKA

št.
izvedb

76

št.
vpisov

POROČILO 2020

Uporabniki so s pomočjo mentorjev v delavnicah izvajali 5minut za zdravje.
V letu 2020 ni bilo treningov atletike zaradi ukrepov Covid-19.
Treningi so redno potekali v Športni dvorani Zagorje od
44 začetka leta pa do sredine marca. Kasneje smo zaradi
ukrepov Covid-19 z njimi začasno prekinili.
Na zimovanju smo izvajali krplanje, saj nam je vreme
63
omogočal dobre pogoje.
97 Redno smo izvajali treninge namiznega tenisa v telovadnici
VDC-ja. Treningi so potekali do sredine marca 2020.
57 Treningi so redno potekali v telovadnici do sredine marca.
Tekmovanj se zaradi ukrepov Covid-19 nismo udeležili, saj
zaradi razmer niso bila organizirana.
3101 Uporabnike smo redno spodbujali k sprehodom. Zaradi
epidemije so mentorji obiskovali uporabnike in z njimi izvajali
individualne sprehode.
28 Planinarjenje smo izvedli na ViP inkluzivnih počitnicah na
Prvinah.
Tečaja plavanja v letu 2020 ni bilo. Stanovalec se je trikrat
3
udeležil plavanja pod okriljem lokalnega društva Sožitje v
začetku leta 2020.

1148

KOŠARKA

8

KRPLJANJE

4

NAMIZNI TENIS

33

NOGOMET

11

NORDIJSKA
HOJA/SPREHOD

288

PLANINARJENJE

4

PLAVANJE

3

PLES

15

233

REKREACIJA IN
RAZGIBAVANJE

150

748

SMUČANJE

5

30

TEKMOVANJE
SOS in druga
tekmovanja

1

3

Plesali smo manj kot pretekla leta. V času drugega vala
epidemije smo začeli s plesnimi delavnicami na daljavo.
Rekreacija in razgibavanje se je v večini izvajalo v IV, ko so
popoldan izkoristili aktivnosti v telovadnici VDC-ja. Ostala
vadba v dnevnih enotah se je vpisovala v okviru trajnosti
projekta Nasmeh za vse.
Smučanje smo izvajali na zimovanju 2020. V sklopu priprav
na Zimske državne igre SOS smo izvedli treninge in se
udeležili tekmovanja.
V letu 2020 so potekale zgolj Zimske državne igre, kjer smo
nastopali s tremi tekmovalci. Vsa ostala tekmovanja so bila
zaradi Covid-19 odpovedana

Tabela 17: Izvedene aktivnosti sodelovanja v lokalnem okolju
št.
izvedb

NAZIV STORITVE
DELO V DRUGI ENOTI
DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE RASTLINE
OGLED, SODELOVANJE NA PRIREDITVAH V
LOKALNEM OKOLJU
RAZLIČNA DRUŽENJA (gimnazija, srednja zdravst.
medgenerc., OŠ Litija, OŠ dr. Slavko Grum)
SOŽITJE HRASTNIK
SOŽITJE LITIJA
SOŽITJE TRBOVLJE
SOŽITJE ZAGORJE

27

št.
vpisov

13
6
5

65
47
65

7

39

POROČILO 2020

Celo leto smo sodelovali z
lokalnim
okoljem
in
različnimi posamezniki in
organizacijami.
V letu 2020 so bile izvedbe
močno omejene zaradi
ukrepov Covid-19.
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Tabela 18: Aktivnosti EU 1 Novo rojstvo trajnost

POROČILO 2020

NAZIV STORITVE
LIKOVNE DELAVNICE EU1
VAJE ZA IGRO

Nadaljevali smo s trajnostjo projekta Novo rojstvo. Storitve smo
zabeležili pod likovne delavnice, ekološko ozaveščanje.

Tabela 19: Aktivnosti EU 2 Nasmeh za vse trajnost
št.
izvedb

št.
vpisov

POROČILO 2020

ALTERNATIVNA
TERAPIJA ZA BOLJŠE
POČUTJE
DELOVNA TERAPIJA

90

315

16

57

HIDROTERAPIJA EU

18

20

IZOBRAŽEVANJE /
DELAVNICE
KINEZIOTAPING

0

0

Uporabniki so se udeleževali terapije z bioptronom in
motomedom. V enoti Litija smo s pomočjo društva Sožitje oz. tudi
v lastni režiji izvajali jogo, občasno pa tudi meditacije.
Delovna terapija je potekala v delavnicah. Del delovne terapije se
je beležil tudi pod zdravstvo.
Uporabnikom, s katerimi je dogovorjeno, izvajamo hidroterapijo v
masažni kadi. Izvajamo jo redno, v skladu z dogovorom. Izvajali
smo jo samo do sredine marca 2020.
Posebnih delavnic na temo masiranja v letu 2020 nismo izvedli.

2

2

MASAŽA

25

79

MASAŽA LASIŠČA

1

1

NASMEH ZA VSE

34

311

TELOVADBA
INDIVIDUALNA

33

144

TELOVADBA
SKUPINSKA

30

347

TRAJNOST EU2

4

15

NAZIV STORITVE

PLAVANJE EU

Po potrebi smo izvedli kineziotaping uporabnikom, ki so to
potrebovali.
Uporabniki so redno masirali ostale uporabnike. Masaže so
izvajali do sredine marca. Kasneje smo z njimi zaradi ukrepov
Covid-19 prekinili.
Masaže lasišča smo izvajali glede na potrebe in želje
uporabnikov.
Ohranjali smo aktivnosti Nasmeha za vse, za kar so poskrbeli
uporabniki in mentorji v delavnicah. To smo izvajali do sredine
marca 2020.
Uporabniki so odšli na bazen skupaj z mentorji oziroma z lokalnimi
Sožitji.
Redno smo izvajali individualno telovadbo z uporabniki, ki
potrebujejo več individualnega pristopa. Izvajali smo jo samo do
sredine marca 2020.
Z uporabniki, ki so za to sposobni, smo izvajali skupinsko
telovadbo, kjer je bil poudarek na različnih področjih, predvsem
vadba za boljše počutje. Izvajali smo jo samo do sredine marca
2020.
Z različnimi ostalimi aktivnostmi ohranjamo in nadaljujemo z
vsebinami projekta Nasmeh za vse.

Tabela 20: Izvedene rehabilitacijske aktivnosti (izven sistemskega zdravstva)

NAZIV STORITVE
MASAŽA,
SPROŠČANJE
REHABILITACIJA S
HOJICO
REHABILITACIJA S
STOJKO
REHABILITACIJA
VODNA
TERAPEVTSKI KUŽKI TAČKE POMAGAČKE

št.
izvedb

št.
vpisov

42

62

POROČILO 2020
Zabeleženo je, kateri uporabniki so bili deležni masaže s
strani usposobljenih uporabnikov.
Rehabilitacijo s hojico in s stojko smo vpisovali pod delovno
terapijo in fizioterapijo.

4

7

Vodno rehabilitacijo so izvajali za stanovalce IV po dogovoru.

4

39

Uporabniki so se udeleževali srečanj s terapevtskim parom,
kjer so se lahko družili s psom, urili različne veščine – tako
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kognitivne kot motorične, predvsem pa uživali v stiku z živaljo
in prostovoljko. Aktivnost se je izvajala v začetku leta.
Tabela 21: Izvedena izobraževanja uporabnikov
št.
izvedb

št.
vpisov

DELAVNICE E-QALIN

13

224

PISANJE / BRANJE /
RAČUNANJE

59

254

RAČUNALNIŠTVO

80

120

TUJI JEZIK

8

92

NAZIV STORITVE

POROČILO 2020
Uporabniki so aktivno sodelovali pri procesih povezani z
storitvami VVZ.
Uporabniki so veliko brali, vadili pisanje, zapisovali svoja
doživetja … V času izvajanja prilagojeni storitev VVZ so
delavnice potekale preko video povezave.
Zaradi epidemije se je uporabnike intenzivno individualno
usposabljalo za učenje, vključevanje v on-line aktivnosti.
Večina naših uporabnikov se je samih ali skupaj s svojci
usposobila za delo na daljavo (80 %).
Prostovoljci ESE so v okvirju svojega prostovoljskega dela
organizirali tudi učenje tujega jezika.

3.2.2 UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH
V letu 2020 smo se udeležili samo enega tekmovanja pod okriljem SOS, in sicer Zimskih
državnih iger v Mariboru, ki so potekale v marcu 2020. Ostala tekmovanja so bila zaradi
ukrepov Covid-19 odpovedana. V sklopu tekmovanj zaradi varnostnih ukrepov in omejitev
nismo organizirali nobenega tekmovanja.

3.2.3 SOCIALNE OBRAVNAVE
Socialno delo v VDC-ju je v letu 2020 obsegalo v prvi vrsti podporo in pomoč pri stiskah
uporabnikov ter pomoč njihovim svojcem.
Individualna obravnava uporabnika je potekala v obliki pogovorov in svetovanj ter se je izvajala
na pobudo uporabnika, zaposlenih ali zakonitih zastopnikov. Namen individualne obravnave
je prepoznavanje stisk, ki nastajajo v družinskem, delovnem ali drugem okolju, stisk, ki
nastajajo zaradi zavedanja prikrajšanosti (spolnost, družina, otrok, vozniški izpit, poklic,
samostojno bivanje) ter stisk, ki nastajajo zaradi neustreznega ravnanja oseb s posebnimi
potrebami. Rezultat individualnih obravnav je iskanje, organiziranje in nudenje ustreznih oblik
pomoči, pri čemer je velikega pomena motiviranje uporabnika za sodelovanje v iskanju rešitev.
V letu 2020 smo še bolj pozorno spremljali uporabnike, prepoznavali njihove stiske in potrebe,
ko je bila stiska prevelika, smo uredili vse potrebno za vključitev v nujna varstva v času
epidemije oz. je storitev VVZ potekala na daljavo v prilagojenih oblikah. V letošnjem letu je bilo
potrebno kar nekaj posredovanj in ukrepanj v osebnih stiskah. Uporabniki so bili zaradi
epidemije ob svojo rutino, svojci so bili zaradi 24-urnega skupnega bivanja še dodatno
obremenjeni. V nekaj primerih samo naše posredovanje ni zadoščalo, potrebno je bilo vključiti
tudi pristojne Centre za socialno delo, koordinatorje za invalidsko varstvo in druge ustrezne
službe, ki so v danih okoliščinah priskočile na pomoč.
Pomagali smo pri urejanju družinskih zadev ter ščitili pravice in koristi uporabnika.
Problematika je bila res raznovrstna. Reševali smo jo multidisciplinarno, s sodelovanjem
pristojnih služb, CSD-ji, policijo, psihiatrično službo, zdravstvenimi domovi. Letos prvič smo
vzpostavili tudi sodelovanje s Centrom za duševno zdravje v Trbovljah, ko je bila stiska zaradi
omejitev in ukrepov vendarle prehuda.
Trudili smo se, da je bila aktivna vloga pri prejemanju pomoči izdelana tako, da je
uporabnik odločitve o svojem življenju imel pod svojim nadzorom. Preko obravnave se
je tudi sam trudil in iskal možne realne rešitve. Sam in s podporo je pridobival nova znanja,
spretnosti ter seveda voljo in moč za nova ravnanja, kar je pogosto najtežje (vzpostavitev
podpore za prejemanje viškov hrane na Humanitarčku, urejanje paketov pomoči RK in Karitas)
Pomagali smo graditi socialno mrežo in ustvarjati prijaznejše pogoje za realizacijo zastavljenih
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nalog in želja ter predvsem za razvijanje občutka lastne vrednosti. Vse s ciljem, da uporabnik
s podporo in pomočjo razvije sposobnosti za čim bolj neodvisno življenje. Socialne obravnave
so vključevale delo s svojci ter ožjo in širšo uporabnikovo socialno mrežo.
Vse strokovne obravnave, opažanja in ostale aktivnosti (sodelovanje s policijskimi
prekrškovnimi organi, sodelovanje s CSD-ji, z zdravstvenimi domovi, ginekološkimi
ambulantami, psihiatričnimi ambulantami, sodiščem, izvajanje pomoči pri izpolnjevanju vloge
za DSP ter iskanje finančne in materialne pomoči za posamezne uporabnike z družinami preko
najrazličnejših humanitarnih organizacij, kot so Karitas Zagorje, DPM Trbovlje, RK Zagorje ob
Savi …) so dokumentirane in spremljane v informacijskem sistemu ISOV.

3.3

VARSTVO

Varstvo zajema aktivnosti, ki so namenjene telesnemu razvoju, zaščiti in varnosti oseb in
vključuje:
− izvajanje osebne nege;
− hranjenje, varovanje oseb;
− izvajanje higienskih ukrepov, postopkov in opravil;
− skrb za normalno, zdravo in varno življenje ter bivanje;
− spremljanje in podpora pri zagotavljanju občutka varnosti;
− organiziranje prevozov uporabnikov.
Uporabniki, pri katerih prevladujejo storitve varstva, so razporejeni v ostale delavnice, da so
integrirani v aktivno okolje, ki jim nudi različne vzpodbude in tako kvalitetneje preživljajo čas.
V skupinah, v katere so vključeni težje prizadeti uporabniki, mentorju pomaga pomočnica, javni
delavci oz. je skupina ustrezno manjša. Tako se zagotovi zadostna pozornost in individualna
obravnava za vse.

3.3.1 PREHRANA
Gostilna Kovač iz Litije nam je v letu 2020 zagotavljala malice za uporabnike dnevnih enot v
Zagorju in Litiji ter kosila za stanovalce. Malice so bile pripravljene po jedilniku. Pri sestavi
jedilnika smo upoštevali želje uporabnikov in smernice zdrave prehrane. V primeru bolezni ali
drugih težav smo malico in kosilo prilagajali potrebam posameznega uporabnika.
Zajtrke in večerje so v enotah bivanja pripravljali zaposleni skupaj s stanovalci. Na mesečnih
sestankih stanovalcev so se stanovalci skupaj z zaposlenimi dogovorili o tem, kaj bodo kuhali
in jedli v prihodnjem mesecu. Jedilnike smo vsak teden izdelali v obliki lahkega branja. Pri
tedenski menjavi in oblikovanju jedilnika so sodelovali uporabniki.
V vseh enotah imamo jedilnike narejene v obliki lahkega branja, za katere skrbijo uporabniki.
Okvirni čas prehrane v letu 2020 je bil:
OBROK
DELAVNIK
VIKEND, PRAZNIK, DOPUST
ZAJTRK
5.45 – 7.00
8.00 – 9.30
MALICA
9.30
10.30
KOSILO
13.30
13.00
VEČERJA
18.00
18.00
V času epidemije je bil urnik obrokov v enotah bivanja bolj sproščen in še bolj prilagojen željam
stanovalcev. Stanovalci, ki so se tudi v času epidemije vključevali v kooperantsko delo v
prilagojenih delavnicah, so imeli zajtrk prej, stanovalci, ki pa se v delo niso želeli vključevati,
so zajtrkovali kasneje. Na pobudo stanovalcev so si v enotah bivanja pogosto sami – s
podporo zaposlenih, pripravili večerjo, pekli so kruh, žemlje, burek, kuhali rižoto, pekli pizzo,
piškote, skratka jedi, ki so jih predlagali sami. V začetku leta je bilo v dnevnih enota manj dela
kot sicer, zato so tudi uporabniki v dnevnih enotah izkoristili čas in si sami pripravili malico po
izbiri. Uporabniki dnevnih enot so v vprašalniku o zadovoljstvu 2020 izrazili zelo visoko
zadovoljstvo s prehrano (2,84 od 3,00), prav tako stanovalci enot bivanje (2,80 od 3,00).

30

POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2020

3.3.2 PREVOZI
V dnevni enoti VDC v Zagorju in v Litiji je v letu 2020 prevoz koristilo 124 uporabnikov, 15 jih
je prihajalo peš. Prevozi so bili prilagojeni potrebam uporabnikov in organizirani na pet različnih
načinov. Tabela spodaj prikazuje število uporabnikov po načinu prevoza v letu 2020.
Tabela 22: Uporabniki po načinu prevoza
NAČIN PREVOZA

ŠTEVILO UPORABNIKOV *

AVTOBUS – ORGANIZIRAN S STRANI VDC

37

JAVNI AVTOBUSNI PREVOZ

16

KOMBIJI VDC

62

LASTNI PREVOZI ALI PREVOZ SVOJCEV

6

VLAK
SKUPAJ

3
124

*število uporabnikov po načinu prevoza se je tekom leta spreminjalo
V letu 2020 smo za prevoze uporabljali 4 lastne kombije. Redne prevoze s kombiji v dnevni
enoti VDC in iz dnevnih enot VDC je vsakodnevno koristilo 62 uporabnikov. Prevozi s kombiji
od doma v VDC so se zjutraj začeli ob 6.30 uri in trajali do 8.30 ure. Prevozi s kombiji iz VDCja domov so se začeli ob 11.50 uri in trajali do 14.30 ure. Redne relacije voženj, ki so se med
letom tudi spreminjale in prilagajale potrebam uporabnikov, so bile:
● VDC Zagorje - Krnice – Dol pri Hrastniku – Hrastnik – VDC Zagorje
● VDC Zagorje – Hrastnik – Retje – VDC Zagorje
● VDC Zagorje – Trbovlje – VDC Zagorje
● VDC Zagorje – Mlinše – Izlake – Kisovec – VDC Zagorje
● VDC Zagorje – Tepe – Renke – VDC Zagorje
● VDC Zagorje – Zagorje lokalno – VDC Zagorje
● VDC Zagorje – Tepe – VDC enota Litija
● VDC enota Litija – Gradiške Laze – Jablaniške Laze – Zavrstnik – Litija lokalno – VDC
enota Litija
Kombiji so omogočali prevoze tudi težje gibljivim uporabnikom, saj imajo trije od njih
prilagojeno klančino in varnostne pasove za vozičke. Poleg rednih dnevnih voženj od doma
uporabnikov v dnevne enote VDC-ja in iz njih domov smo kombije uporabljali za:
● prevoze za zdravstvene namene uporabnikov (prevoz k zdravniku, zobozdravniku,
specialistu, bolnico …),
● prevoze k sorodnikom,
● interesne in nadstandardne aktivnosti
● nabave in
● službena potovanja, izobraževanja zaposlenih.
Vestno upoštevamo zakonodajo. Za brezhibnost vozil skrbi vodja osnovne oskrbe ter servis,
ki nam popravila opravi v času, ko vozil ne potrebujemo (popoldan, ob vikendih). Leto 2020
smo prevozili brez prometnih nesreč.
Posebni avtobusni prevoz, organiziran s strani VDC (Lakner), je bil organiziran za 37
uporabnikov. Občasno, odvisno od interesnih aktivnosti stanovalcev enot bivanja VDC, se je
z avtobusnim prevozom dodatno vozilo še 6 stanovalcev bivalne enote (dejavnosti Sožitja,
obiski domačih). Avtobus je vozil na relaciji Marno – Hrastnik – Trbovlje – Zagorje ob Savi.
Uporabnike je v VDC pripeljal ob 7.05 in jih odpeljal domov ob 14.20. Vmes smo se prilagajali
tudi delom na cesti in glede na okoliščine prilagodili čas prihodov in odhodov, o katerih smo
pravočasno obvestili tudi svojce.
Uporabnikom, ki zmorejo uporabljati javni prevoz, smo v drugi polovici leta nudili pomoč pri
pridobivanju brezplačnih vozovnic.
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3.3.3 NEGA
V dnevnih enotah:
− pomagamo uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti;
− jim dajemo zdravila, ki jih potrebujejo, po naročilu zdravnika, previjamo rane;
− jim merimo krvni sladkor (sladkorni bolniki), krvni tlak;
− uporabnike, ki se strinjajo, redno tehtamo;
− naročamo jih in jih spremljamo na specialistične preglede, kontrole;
− jim nudimo prvo pomoč po potrebi.
Zdravstveno nego v dnevni enoti Zagorje je skupaj z ostalimi zaposlenimi izvajala medicinska
sestra na delovnem mestu varuhinje s specialnimi znanji. Pozorni smo na spremembe v
zdravstvenem stanju uporabnikov, ob večjih odstopanjih obvestimo svojce in zakonite
zastopnike. Če so ukrepi urgentni, obvestimo tudi enoto nujne medicinske pomoči.
Nadaljevali smo z opozarjanjem na potrebno vzpostavitev sistemskega financiranja
zdravstva glede na potrebe uporabnikov tudi v dnevni storitvi VVZ (staranje uporabnikov,
več uporabnikov z zdravstvenimi težavami). S prizadevanji za vzpostavitev sistemskih
zdravstvenih storitev, ki jih uporabniki potrebujejo tako v dnevnih enotah kot institucionalnem
varstvu, bomo aktivno nadaljevali tudi v letu 2021. Vse dokler se ne vzpostavi enoten, pravičen
sistem financiranja, naravnan na potrebe uporabnikov tako na področju zdravstvene nege kot
terapevtskih storitev – fizioterapija, delovna terapija.

3.4

ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI

Cilj zaposlitve pod posebnimi pogoji je optimalna uporaba delovnih zmožnosti, razvijanje
novih spretnosti, doseganje in doživljanje uspehov, samopotrjevanje in participiranje
uporabnikov k družbeni skrbi zanje.
Zajema vsebine:
● usposabljanje in uvajanje v delo pod posebnimi pogoji;
● zaposlovanje s proizvodnimi deli v serijah in prilagojenih fazah, ki so med seboj
povezane;
● zaposlovanje na delovnih mestih, kjer postopek izvajanja del ni programiran in je zato
potrebna delna samoorganiziranost;
● usposabljanje za spremenjene in nove delovne programe;
● razvijanje sposobnosti in zmožnosti za doseganje kvalitete in količin v časovnih rokih,
s čimer se dosega tržna vrednost dela in ustvarjajo pogoji za integracijo oseb v življenje;
● usposabljanje in uvajanje za varno delo ter upoštevanje navodil in delovnih postopkov;
● okupacija in zaposlitev z manjšo zahtevnostjo;
● pomoč in vzpodbuda pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji.
V VDC Zagorje ob Savi smo imeli v letu 2020 sledeče zaposlitvene programe:
1. lastni program,
2. kooperacijski program,
3. ostala dela v VDC-ju,
4. zaposlitev v okolju VDC-ja in
5. zaposlitve v okviru trajnosti evropskih projektov EU 1 – Novo rojstvo in EU 2 –
Nasmeh za vse.
Uporabniki so bili glede na svoje želje in zmožnosti vključeni v več delavnic z različnimi
zaposlitvenimi vsebinami, v različnem obsegu.

3.4.1 LASTNI PROGRAM
Lastni program v letu 2020 je obsegal inovativne, unikatne, ročno izdelane proizvode:
1. EKO LINIJA “PREŠITO”: reciklirani copati, reciklirane toaletne torbice, reciklirane
peresnice, reciklirane drobižnice, reciklirane borše – torbe, reciklirani nahrbtniki,
kozmetične pralne blazinice, reciklirane blazine – medvedki, reciklirane oprijemalke,
juta torbe, pozorne vrečke;
2. IZDELKI IZ UMETNEGA USNJA: copati, toaletne torbice, peresnice, drobižnice, velike
in male torbe, nahrbtniki;
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3. OBESKI / PLETENE ZAPESTNICE: obeski veliki – srček, obeski iz kroglic, pleteni
obeski, zapestnica za srečo;
4. MODNI DODATKI: uhani, medaljoni, prstani, spageti ogrlice, šal s sponko;
5. Kolekcija KRST: krstni prtiček, krstna sveča, krstna vizitka;
6. Kolekcija SIVKA: brisača s polstenim milom, brisača z vezenino sivka;
7. Kolekcija FROTIR ZA OTROKE: Brisačka z vezenino, kopalni plašč;
8. Kolekcija AJDA: ajdova blazina za otroke – sovice, velika ajdova blazina 50x70,
blazina z ajdo v obliki medvedka, računalniške blazine;
9. VEZENE DEKORATIVNE BLAZINE;
10. VEZENE IN SLIKANE VIZITKE;
11. IZDELAVA ZAŠČITNIH MASK za obraz za službeno rabo in prodajo izven.
Obseg naročil in roke smo prilagajali zmožnostim in razpoložljivosti naših uporabnikov.
V času slabše epidemiološke slike zaradi Covid-19 smo uporabnikom na lastnem programu
omogočali tudi delo od doma. Uporabnice so šivale juta vrečke in naročene prtičke za krst.
Poleg tega smo:
- ažurirali vse kalkulacije izdelkov in postavili cenik na novo;
- prečistili šifrant izdelkov, da so v njem le aktualni izdelki;
- prenovili smo spletno trgovino, ker sta bili naši interni trgovinici odprti le prva dva
meseca, ko še ni bilo epidemije Covid-19;
- izdelali smo novoletni koledar s fotografijami izdelkov, sistematično oglaševali preko
FB (vsak teden vsaj 1 objava) in lokalnih medijev;
- vzpodbujali smo zaposlene in uporabnike, da v čim večjem številu promovirajo naše
izdelke (ustno in elektronsko – deljenje na facebooku …);
- še vedno smo vključeni v konzorcij mrež Srce Slovenije;
- usposabljanje uporabnikov za samostojno šivanje na šivalnem stroju – cilj je bil, da
samostojno zašijejo reciklirane obeske, usnjene torbe, usnjene copate, drobižnice –
pod vodstvom mentorja;
- ohranili sodelovanje z obstoječimi večjimi kupci : Trgovina MAVI, Galerija Blejski otok,
Zdravstveni Dom Zagorje, TIC Litija;
- na novo smo vzpostavili sodelovanje z novo trgovino v Ljubljani – NAMA – trgovina
Coincasa (copati) in kozmetičnim salonom Heba Vransko (kozmetične blazinice).
- naredili smo ponudbo za lokalna podjetja za darila, voščilnice za rojstne dneve
zaposlenim, ob jubilejnih nagradah. Zaradi Covida-19 se je realizacija prestavila.
Realizirali smo le darila (drobižnice) za ŠMELC Litija.
- skupaj s stalnimi in novimi kupci smo razvijali izdelke po njihovih željah;
- naročila smo prejemali osebno, po telefonu, elektronski pošti, preko facebooka in
spletne prodaje.
- razvili, izdelovali in tržili smo torbe ter nahrbtnike, ki vključujejo del tkanja, del
dekorativnega blaga (torbe, nahrbtniki); obeske za ključe iz ostankov usnja in blaga
ter recikliranega jeansa; pozorne vrečke iz recikliranih zaves za sadje in zelenjavo;
oprijemalke za vročo posodo iz prešitega blaga; reciklirane predpasnike z vezenino,
juta torbe za nakupovanje z ročno vezenimi jeans žepi in recikliranimi krpanka žepi iz
ostankov blaga.
- izdelke PREŠITO smo mesečno oglaševali v lokalnem časopisu SAVUS.
Naročila so bila kontinuirana vsak mesec. Naredili smo veliko izdelkov po željah kupcev.
Povezali smo se z glasbeno šolo Trbovlje in izdelali kostume za odmevno zasavsko prireditev
BESEDA – PLES – GLASBA v DD Trbovlje, a je žal zaradi epidemije plesni dogodek
prestavljen do nadaljnjega. Obseg naročil in roke smo prilagajali zmožnostim in razpoložljivosti
naših uporabnikov ter situaciji zaradi epidemije.
Uporabljali smo eko materiale in med seboj kombinirali naravna tekstilna vlakna, vezenino,
usnje, ostanke blaga, gumbe. V lastnem programu je vedno večji delež izdelkov narejen iz
recikliranega jeansa, ostankov blaga in starih zaves, na kar smo še posebej ponosni. Delamo
z ljudmi za ljudi in hkrati ohranjamo naravo. Delamo na trajnostnem razvoju.
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3.4.2 KOOPERACIJA
Tudi storitve kooperacije je v letu 2020 zaznamovala epidemija, saj smo morali biti pri logistiki
previdni in upoštevati varnostne ukrepe, vključno z razkuževanjem oz. 72-urnim zračenjem
materiala pred uporabo. V mesecih razglašene epidemije se je večina kooperacijskega dela
opravila v prilagojenih delovnih prostorih enot bivanja Ribnik in Podvelnarji. Primerna dela so
uporabniki storitve VVZ po dogovoru opravili tudi na domu. V mesecih normalnega delovanja
zavoda je kooperacijsko delo v enoti Zagorje in Litija potekalo s podobno intenzivnostjo kot v
preteklih letih. V teh mesecih je bilo ustvarjene približno 80 % letne realizacije prihodkov
kooperacije 2020.
Sodelovali smo z vsemi obstoječimi kooperanti kot v preteklih letih. Sodelovanje je bilo
kot doslej zelo dobro, kljub temu, da smo morali zaradi epidemije sprejeti manj naročil. Delo je
bilo opravljeno kvalitetno, brez reklamacij in v dogovorjenih rokih. Spornih terjatev iz naslova
zaračunanih storitev kooperacije ni. Tudi v spremenjenih razmerah smo zagotavljali
uporabnikom raznoliko in zanimivo delo, ki jim je bilo v veselje in jim je omogočilo, skladno
s pravilnikom, prejemati tudi mesečne nagrade. Delo uporabnikom veliko pomeni, saj
ohranja in razvija njihove delovne zmožnosti in gradi dobro samopodobo, samozavest.
Jeseni 2020 smo začeli z novim kooperacijskim delom pri novem kooperantu ZOYO BABY.
Zaradi razglašene epidemije smo naredili le del predvidenega (lepljenje nalepk na kable, škatel
nismo sestavljali in vlagali končnih izdelkov vanje – predvideno v 2021). Z lepljenjem nalepk
na kable smo zaposlili uporabnika v času drugega vala epidemije, da je delal na domu.
V letu 2020 smo nadaljevali uspešno sodelovanje z naslednjimi kooperanti:
1. EUROBOX d. o. o. Cerknica, enota Trbovlje
S podjetjem za proizvodnjo kartona in kartonske embalaže sodelujemo od leta 2012, za njih
sestavljamo kartonske izdelke, večinoma pregrade. Tudi v letu 2020 so bila pričakovana zelo
visoka naročila, a smo zaradi epidemije lahko sprejeli le približno polovico del glede na lani.
Delo je zelo primerno za večje število uporabnikov, saj ni zahtevno. Pregrade naši uporabnik
zelo radi sestavljajo. Naročila smo delno realizirali tudi v času epidemije z organizacijo v enotah
bivanja, kar je bilo za stanovalce zelo pozitivno in dobrodošlo.
2. KUMPLAST d. o. o. Zagorje
Uspešno sodelovanje smo v letu 2020 imeli tudi s podjetjem Kumplast, s katerim sodelujemo
že od leta 1990 dalje. Za to podjetje opravljamo različne delovne operacije, sestavljamo
njihove izdelke, jih sortiramo in pakiramo. Z delom lahko zaposlimo večje število uporabnikov,
saj so določene delovne operacije zelo enostavne in jih tako zmore večina uporabnikov. Tudi
ta naročila smo lahko delno realizirali v času epidemije, z organizacijo dela dopoldne v enotah
bivanja, saj so dela primerna za večino uporabnikov. Tri uporabnice programa socialne
vključenosti, ki so si to želele, so se v začetku leta dva tedna učile novega kooperacijskega
dela, izdelovanja kolut na sedežu kooperanta. Kolute smo nato v času normalnega delovanja
dnevnih enot izdelovali v enoti Zagorje.
3. ETI ELEKTROELEMENT Izlake
V letu 2018 smo po nekaj letih zopet začeli sodelovati z izlaškim Eti-jem. Občasno jim
sestavljamo komponente, ali pa delamo razgradnjo različnih varovalk. V letu 2020 je bilo žal
opravljenega dela zaradi negotove situacije in odsotnosti uporabnikov v dnevni enoti manj,
kot bi si želeli, a si sodelovanja z nami želijo še naprej.
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4. VALKARTON d. o. o. Cerknica
V letu 2020 smo za njih realizirali le eno, a zelo veliko naročilo, vezano na kartonažo, kjer so
bili vključeni praktično vsi uporabniki. Želimo si ponovitve takšnih naročil z njihove strani.
5. GEOPIPE d. o. o. Zagorje.
Geopipe Zagorje je bil od leta 2018 stalni poslovni partner VDC-ja. Delo je bilo zelo primerno
in dobro sprejeto med uporabniki. V letu 2020 smo ta dela še uspešno izvajali, žal pa je
kooperant z dejavnostjo proti koncu leta 2020 prenehal.
6. DEWESOFT d. o. o. Trbovlje
Za to podjetje občasno opravljamo storitve sortiranja, štetja in pakiranja raznih polizdelkov. Ta
dela so bila zelo primerna za delo na domu in dobrodošla zaposlitev uporabnikov v času
epidemije. Delo je primerno za bolj sposobne uporabnike. Naročila so manjša, a zelo zaželena.
7. JeMOTT d. o. o., Radeče
Kot že nekaj zadnjih let, smo tudi v letu 2020 občasno lepili papirnate vrečke za pečen
krompirček. Delo je preprosto, uporabniki ga imajo radi, lahko ga izvaja večje število
uporabnikov. Žal se pojavlja samo sezonsko, pred poletjem. Že nekaj let kooperant brezplačno
tiska in dostavlja zastavice za akcijo Manj svečk za manj grobov. Tudi ta dela so se deloma
izvajala kot delo uporabnikov doma in v enotah bivanja.
8. JE&GR d. o. o., Zagorje
S podjetjem JE&GR sodelujemo že skoraj 25 let. Sodelovanje se občasno poveča, včasih pa
je tega dela manj. V lanskem letu je bilo sodelovanja manj, tudi zaradi razmer, vendar podjetje
štejemo med stalne kooperante.
9. KOMO d. o. o. Polšnik
DE Litija je še naprej sodelovala s tem podjetjem, ki je z vidika dela, ki se opravlja v delavnicah,
najbolj pomemben partner s področja kooperacije za DE Litija. V letu 2020 je bilo nekaj zelo
obsežnih naročil, ki so se izvajala tudi v DE Zagorje in bivalni enoti Ribnik. Prav tako je to delo
potekalo v času epidemije, kar je prišlo prav stanovalcem bivalne enote Ribnik, ki tovrstno delo
radi opravljajo. Delo je letos obsegalo podobne artikle kot prejšnji dve leti, predvsem različne
vrste stikal za aparate, el. naprave. Z njimi sodelujemo uspešno od leta 2018.

10. Tiskarna ACO s. p. Litija
S Tiskarno Aco sodelujemo v DE Litija od leta 2018. Delo poteka enkrat mesečno, gre za
zlaganje (sestavo) litijskega časopisa Občan. Delo pomeni za uporabnike (običajno sodelujejo
3 ali 4 uporabniki) popestritev, saj je poteka le enkrat v mesecu. Delo je prijetno tudi zaradi
papirja – je topel, bolj prijazen od plastike, kovine.
11. Tiskarna LINEA – AV Litija
Z omenjeno tiskarno sodelujemo v DE Litija od leta 2019. Delo je občasno. V letu 2020 smo
zaradi epidemije opravili samo 8 naročil. Delo obsega vlaganja aneksov v najemne pogodbe,
zlaganje (zgibanje) zdravstvenih kartotek, sestava in lepljenje map ter končno delanje paketov.
Delo omenjene tiskarne je glede na vrsto naročila primerno za uporabnike različnih
sposobnosti. Tudi to delo je zelo zaželeno med uporabniki – predvsem zaradi nestalnosti dela
in zaradi rokam prijaznega materiala – mehkega kartona in papirja.
Ob zaključku leta 2020 smo na podlagi razgovorov s kooperanti ugotovili obojestransko
zadovoljstvo ter prejeli ustna zagotovila o nadaljevanju sodelovanja z izjemo GEOPIPE d. o.
o., ki ne deluje več.

3.4.3 OSTALA DELA V VDC-ju
Uporabniki so na lastno željo in po svojih zmožnostih pomagali tudi pri različnih ostalih delih:
● gospodinjska opravila (likanje, pranje, priprava in pospravljanje miz od malice, kuhanje
kave …);
● čiščenje (praznjenje košev, brisanje miz, pometanje, čiščenje kombijev …);
● vzdrževalna opravila (pomoč pri enostavnejših vzdrževalnih delih);
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● logistična opravila (pomoč pri nakladanju in razkladanju materiala, izdelkov, malice …);
● urejanje okolice (košnja trave, pometanje listja, urejanje cvetličnih nasadov);
● pomoč ostalim uporabnikom, sprehajanju z vozičkom, spremstvu v kombijih ...
Stanovalce v naših enotah bivanja smo po njihovih zmožnostih vključevali v enostavna
gospodinjska in vzdrževalna dela, kot so priprava in pospravljanje miz, pomoč pri čiščenju sob,
likanje in zlaganje perila. V skladu z zmožnostmi so sodelovali pri pripravi obrokov (zajtrki in
večerje). Urejali so okolico in izdelovali okrasne tematske aranžmaje. Glavni namen je razvijati
ter ohranjati samostojnost in avtonomnost stanovalcev.
Uporabniki in stanovalci pri teh aktivnostih sodelujejo prostovoljno. Na takšen način
zaživijo polnejše življenje ter pridobivajo temeljne socialne in življenjske izkušnje, kar
jim omogoča višjo kvaliteto življenja.

3.4.4 ZAPOSLITEV V OKOLJU VDC-ja IN EU PROJEKTIH
Z zaposlitvijo pod posebnimi pogoji v okolju VDC-ja in EU projektih Novo rojstvo in Nasmeh za
vse uporabniki preizkušajo različne zmožnosti za delo, se naučijo novih delovnih aktivnosti in
se tako samopotrjujejo ter so bolj zadovoljni. Uporabniki so se v letu 2020 lahko vključevali v:
● čiščenje okolice v Zagorju ob Savi (Europark);
● čiščenje stekel in okolice poslovne stavbe ŠMELC v Litiji, v kateri deluje dnevna enota
VDC Litija – čiščenje stekel poteka praviloma enkrat mesečno (odvisno od vremena, v
zimskih mesecih redkeje). V letu 2020 v času epidemije nismo čistili stekel, ker nismo
bili prisotni v Litiji. Enako je bilo s čiščenjem okolice, ki v normalnih razmerah poteka
trikrat tedensko.
● V letu 2020 spomladi so uporabniki DE Litija obnovili (zamenjali propadel les in
prebarvali) klopi in mize v bližnjem parku, ki pripada stavbi Šmelc. To delo smo opravili
za podjetje SVC.
● Novo rojstvo (EU1) – zbiranje odpadnega jeansa, program »Prešito«.
● Nasmeh za vse (EU 2) – sprostitvene tehnike za vrat in hrbet za uporabnike in ostale
ranljive skupine zasavskega prebivalstva v času normalnega delovanja.

3.4.5 PORABA PRIHODKOV OD DELA, NAGRAJEVANJE
Nagrade uporabnikov VDC Zagorje ob Savi ureja interni Pravilnik o nagrajevanju uporabnikov.
Uporabniki so s pravilnikom seznanjeni in soodločajo na mesečnih sestankih z
vodstvom, kako se bo prihodek porabil.
Osnova za izplačilo denarne nagrade je grupa, v katero je uporabnik uvrščen na podlagi letne
evalvacije in opravljenega števila delovnih ur v tekočem mesecu. Med letom se po potrebi, ki
izhaja iz spremenjenih delovnih zmožnosti uporabnika, sestane strokovni svet, ki ažurira grupe
nagrad. Uporabniki so razvrščeni v 9 plačilnih grup od 1 do 5 po naraščajoči skali za 0,5.
Uporabniki programa socialne vključenosti so mesečno prejemali znesek nagrade, skladno s
pravilnikom in določili pogodbe o višini nagrade. Glede na učinkovitost pri delu so bili tudi
stimulirani.
Prihodke, ki so jih uporabniki skupaj z zaposlenimi ustvarili pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji
v letu 2020, smo tako v skladu z internim Pravilnikom o nagrajevanju uporabnikov in
dogovorom na mesečnih sestankih z uporabniki, porabili za:
● kritje materialnih, storitvenih in ostalih stroškov, ki so nastali pri zaposlitvi pod
posebnimi pogoji,
● izplačilo mesečnih nagrad delovno aktivnim uporabnikom na podlagi prisotnosti,
opravljenih delovnih ur, grupe nagrade in razpoložljive dogovorjene mase za nagrade;
● skupno porabo uporabnikov (športne aktivnosti SOS, športna oprema, kulturne
prostočasne aktivnosti, darila ob rojstnih dnevih, praznovanja, zimovanje,
sofinanciranje evropskih projektov za višjo kakovost življenja uporabnikov).
V mesecih, ko ni bilo aktivno prisotnih uporabnikov in so se izvajale le prilagojene oblike dela
na daljavo ter ni bilo možnosti kooperantskega dela v dnevnih enotah, posledično uporabniki
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niso prejemali nagrad. So bili pa tudi v vmesnem času zaposleni s kooperantskim delom
stanovalci v enotah bivanja in za svoje delo prejemali nagrade tudi v tem vmesnem času.

3.5

INSTITUCIONALNO VARSTVO V SKUPNOSTI

Institucionalno varstvo obsega:
− osnovno oskrbo – bivanje v eno in dvoposteljnih urejenih sobah, organizirano prehrano,
tehnično oskrbo in prevoz;
− posebne oblike varstva – te so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju
socialnih odnosov, delovni okupaciji, aktivnemu preživljanju prostega časa in reševanju
osebnih ter socialnih stisk;
− socialno oskrbo – strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne
preventive, terapije in vodenja uporabnikov;
− zdravstveno nego – po predpisih s področja zdravstvenega varstva.
Zagotavljali smo 16-urno institucionalno varstvo v skupnosti ob delavnikih in 24-urno ob
ostalih dnevih v letu.
Ob koncu leta 2020 je v bivalnih kapacitetah zasavskega VDC-ja bivalo 27 stanovalcev. Med
letom 2020 smo enemu uporabniku dvakrat omogočili začasno namestitev za čas
hospitalizacije in rehabilitacije edinega svojca, ki drugače izvaja skrb za uporabnika.
Zasedenost bivalnih kapacitet je bila ob koncu leta 90%.

3.5.1 ZDRAVSTVENA NEGA IN SODELOVANJE Z ZDRAVNIKI
Zdravstvena nega kot sestavni del zdravstvenega varstva, s celostno zdravstveno obravnavo
uporabnikov, pripomore k izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni uporabnikov. V letu
2020 smo za oskrbni dan stanovalca v povprečju prejeli dovolj sredstev za izvajanje nujno
potrebnih zdravstveno-negovalnih storitev v skladu z zdravstveno doktrino.
Imamo strokoven kader za vodenje in izvajanje zdravstvene nege po pogodbi in v okviru rednih
zaposlitev:
 vodenje zdravstveno negovalne dokumentacije za stanovalce;
 naročanje stanovalcev na specialistične preglede, kontrole;
 spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov;
 meritve krvnega sladkorja, meritve krvnega tlaka in priprava terapije;
 pomoč uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti.
Še vedno bomo opozarjali na nerešeno problematiko financiranja zdravstva za uporabnike
dnevnih enot. Glede na trenutne potrebe uporabnikov bi bilo nujno, da tudi njim zagotovimo
ustrezno sistemsko financirano zdravstveno oskrbo in dovolj zdravstvenega kadra.
Zdravstveno nego je vodil diplomirani zdravstvenik pogodbeno. Dnevno je spremljal naše delo
preko informacijskega sistema, vsaj dvakrat mesečno obiskal enote bivanja, imel sestanke z
zdravstvenim timom in skupaj z njimi in vodstvom zavoda pripravljal ustrezno dokumentacijo
s področja zdravstva. V institucionalnem varstvu smo imeli konec leta 2020 5 redno zaposlenih
na zdravstvenem področju: 4 zdravstvene tehnike in 1 bolničarko.
V letu 2020 smo zamenjali osebno zdravnico naših stanovalcev. Vsi brez izjeme so se
opredelili za dr. Mojco Zaviršek, ki so jo naši stanovalci spoznali že tekom njene
specializacije. V času epidemije nam je njena zavzetost in pripravljenost na pomoč, ne glede
na delovni čas njene ambulante, prihranila marsikatero skrb, da smo brez večjih težav, tudi v
času epidemije, ustrezno izvajali vse potrebne zdravstvene preglede. Naši stanovalci so bili
vedno napoteni k specialistom, če je zdravstveno stanje stanovalca to zahtevalo. Na podlagi
skupnega dogovora z vodstvom ZD Zagorje nimamo več ambulante 1x tedensko, ker
zdravnica ordinira le 3x tedensko, vendar z odličnim sodelovanjem z vodstvom ZD Zagorje in
samo zdravnico dobro koordiniramo, da imajo stanovalci ob vsakem času zagotovljeno tisto,
kar potrebujejo glede na njihovo trenutno zdravstveno stanje.
Z dobrim sodelovanjem nam je tako uspelo pravočasno zagotoviti cepivo za vseh 27
stanovalcev in 22 zaposlenih, ki delajo neposredno z njimi, sicer sam termin cepljenja datira
že v januar 2021, vendar je bilo dogovor o cepljenju sprejet še v letu 2020.
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Leto 2020 si težko predstavljamo tudi brez pomoči zdravnice medicine dela prometa in
športa dr. Irene Manfredo, ki nam je nudila pomoč pri načrtovanju in organiziranju protokolov
za preprečevanje in širjenje okužb z novim SARS CoV-2, nam bila na razpolago 24-ur dnevno.
V letu 2019 smo postavili temelje sodelovanja s Srednjo šolo Zagorje – smer srednji
zdravstvenik o opravljanju praktičnega pouka v VDC Zagorje ob Savi za dijake 3. letnika. Z
izvajanjem praktičnega pouka naj bi v okviru modula ZN in socialna oskrba v domačem
okolju pričeli v septembru 2020. Žal zaradi epidemije praktičnega pouka nismo mogli izvesti,
smo se pa namesto tega povezali in ustvarjali drugačne povezave. Dijaki so naredili svoje
predstavitve v obliki filmov, naši stanovalci so se predstavili dijakom v obliki ppt predstavitev.
Še najbolj od vsega pa so bili veseli pisem dijakov, ki so pričela prihajati na imena stanovalcev
v prednovoletnem času.
Stanovalci so bili v letu 2020 pospremljeni in obravnavani: na infekcijski kliniki v Ljubljani (redna
kontrola), slikanje zob, obiski pri zobozdravnikih, endokrinologu, ginekologu, travmatologu
oziroma kirurgu, okulistu, diabetologu, proktologu, vodenje treh stanovalcev v nevrološki
ambulanti, obiski laboratorija, diabetične ambulante, UZ, EKG, ter ostali pregledi pri splošnem
zdravniku. Osemkrat smo med letom potrebovali tudi NMP. Redno (na 3 mesece) smo
stanovalcem priskrbeli recepte za zdravila in naročilnice za vložke in plenice ter se dogovorili
s pristojnimi zdravniki za pisanje obdobnih naročilnic za medicinske pripomočke ter obnovljive
recepte za zdravljenje hipertenzije. V letu 2020 smo imeli tri hospitalizacije zaradi nujnih
kirurških posegov.

3.5.2 PSIHIATRIČNE OBRAVNAVE
Pod vodstvom psihiatra dr. Petra Zajca smo nadaljevali z individualnimi in skupinskimi
psihiatričnimi obravnavami uporabnikov, ki so potekale v enotah bivanja stanovalcev VDC
Zagorje ob Savi.
S timskim pristopom (uporabnik, svojec, soc. delavec, spec. psihiatrije) smo težave
uporabnikov analizirali iz različnih vidikov in skušali z uporabo različnih socialnih virov in metod
pomagati uporabniku. Najpomembnejša komponenta, ki so jo izpostavili uporabniki, je bil čas,
ki smo ga namenili posamezniku in njegovim težavam. V kriznih situacijah nam je bil
pogodbeni psihiater na razpolago tudi na Kliničnem oddelku za mentalno zdravje v Ljubljani,
da so lahko svojci z uporabniki tudi v vmesnem času koristili njegovo pomoč. Svojci so
dobrodošli na psihiatričnih obravnavah naših uporabnikov, kjer lahko na srečanjih s psihiatrom
izvedo, zakaj ima predpisano takšno terapijo, lahko povedo svoje izkušnje, skratka, da tudi
predpis psihiatrične terapije temelji na nekem odnosu in sodelovanju ter da resnično delamo
vsi skupaj za dobro stanovalca.

3.5.3 DELOVNA TERAPIJA
Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki promovira zdravje in dobro počutje preko
vključenosti posameznika v dejavnosti. Delovno terapijo v grobem delimo na dnevne
aktivnosti, kognitivne aktivnosti – učenje ter delo in prosti čas.
Dnevne aktivnosti zajemajo: oblačenje in slačenje, higiena/nega, ustrezna ustna higiena,
skrb za urejenost (frizura, striženje nohtov na rokah in nogah), kopanje oz. tuširanje, nega
osebnih pripomočkov (slušni aparat, očala, zobna proteza), prehranjevanje in hranjenje,
funkcionalna komunikacija (uporaba mobilnega telefona), socializacija (interakcije z drugimi
ljudmi, da bi uporabniki zadovoljili čustvene in fizične potrebe), funkcionalna mobilnost (npr.
uporabljanje vozička na elektro pogon), skrb za zdravje in dobro počutje (preko telesnih
aktivnosti – sprehodi, skrb pri prehranjevanju – redukcija telesne teže; uporaba javnih
prevoznih sredstev (obvladovanje širšega okolja – uporaba avtobusa, taksija); prepoznavanje
nevarnosti (za zagotavljanje zdravja in varnosti). Ob tem je potrebno povedati, da je stopnja
pomoči in stopnja samostojnosti pri uporabnikih zelo različna. Nekdo potrebuje le vzpodbudo,
usmerjanje, nadzor, spet nekdo drug konkretno fizično pomoč (uporabnica na invalidskem
vozičku v IV) in trening učenja, da osvoji kakšno področje in je s tem samostojen ali delno
samostojen pri določeni aktivnosti.
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Kognitivne aktivnosti – učenje: Pri aktivnostih učenja gre za osvajanje novih znanj pri
uporabnikih (npr. sodelovanje pri čebelarjenju, sodelovanje na Tačkah pomagačkah).
Zaposleni se trudimo, da uporabniki predhodno pridobljeno znanje uporabijo v novih situacijah.
To področje zajema tudi reševanje problemov pri posameznih uporabnikih, da znajo sami
prepoznati, kaj oz. kje je problem, poiskati rešitve skupaj z zaposlenim in drugimi uporabniki
ter rešiti problem (Primer: uporabnik zaradi možnosti padcev ne sme sam na sprehod,
potrebuje spremstvo; dogovori se z drugimi uporabniki, da gre nekdo z njim na sprehod, v
trgovino. Zaposleni ob tem pomagamo s koordinacijo).
Delo, prosti čas: Aktivnosti prostega časa zajemajo načrtovanje in samo udeležbo v
prostočasnih aktivnostih glede na interese in spretnosti uporabnikov (aktivnosti šivanja,
aktivnosti ribištva, glasbene aktivnosti, igranje družabnih iger, branje, sodelovanje na
pogovornih urah, kuharske delavnice). Aktivnosti dela (in produktivnih aktivnosti) pa zajemajo:
opravljanje hišnih opravil, nego oblačil, čiščenje prostorov in površin, nakupovanje, rokovanje
z denarjem, urejanje okolice, priprava hrane/obrokov (npr. planiranje obrokov, uporaba
kuhinjskih pripomočkov, čiščenje kuhinje po obrokih). Področje dela zajema tudi skrb za druge,
npr. skrb za živali in za rastline (hranjenje, čiščenje; 2 uporabnici v BE skrbita za 2 zajca, želvo,
2 papagaja in hodita sprehajat psa v kinološko društvo). V delo in prostočasne aktivnosti smo
uvrstili tudi koristno delo uporabnikov, ki imajo spretnosti masiranja. Uporabniki masirajo druge
uporabnike, s tem jim zagotovijo sproščanje in užitek.
Aktivnosti temeljijo na treh izvedbenih komponentah:
● SENZOMOTORIČNE – obseg gibanja, mišični tonus, mišična moč, kontrola in
poravnava drže, fina in groba koordinacija,
● KOGNITIVNE – prepoznavanje, pozornost, spomin, zaporedje, učenje, orientacija in
● PSIHOSOCIALNE – interesi, vrednote, samoizražanje.
V letu 2020 nas je glede delovne terapije zelo omejevala epidemija s korona virusom.
Obravnavanih je bilo 54 uporabnikov iz enot bivanja in dnevnih enot. Tako je bilo izvedenih
1745 različnih storitev delovne terapije. Delovno terapijo sta izvajali 2 zaposleni delavki
(delovni terapevtki) na delovnem mestu varuhinja. V prvih treh mesecih (do prve razglasitve
epidemije) je bilo največ storitev izvedenih na področju dnevnih aktivnosti, gibanja,
komunikacije, razvedrila in prostega časa. Čez leto se je DT storitev naredilo manj, saj smo v
VDC-ju zelo zaostrili pogoje prehajanja delavcev iz DE v IV. Tudi sprostitvenih tehnik (masaža)
nismo izvajali zaradi ukrepa večje varnostne razdalje, omejenega dotikanja in rokovanja z
drugimi osebami. Zato je bilo izvedenih le nekaj DT storitev na področju dnevnih aktivnosti in
motoričnih aktivnosti. Pomembno je timsko sodelovanje DT in FT, saj se stroki med seboj
dopolnjujeta in tako pri uporabniku lažje pridemo do želenega cilja. Zaradi pomanjkanja DT
obravnav je pri uporabnikih vidno nazadovanje predvsem na motoričnem, kognitivnem in
psihofizičnem področju.

3.5.4 FIZIOTERAPIJA
Za izvajanje fizioterapije smo nadaljevali sodelovanje s Fizio5ra, saj nimamo zaposlenega
fizioterapevta. V letu 2020 je bilo izvedenih 180 individualnih fizioterapevtskih storitev. Na
obravnavah je bilo udeleženih 26 stanovalcev iz enot bivanja. Fizioterapevtske storitve so
potekale 19-krat. V začetnih dveh mesecih leta 2020 je fizioterapija potekala 2-krat mesečno,
nato pa smo se morali prilagoditi varnostnim ukrepom epidemije. Prvi in drugi val pandemije
je pustil velike posledice na stanovalcih. Pri posameznikih se je v tem času opazil upad v fizični
kondiciji, bolečinah ter v zmanjšanju njihove funkcionalnosti. Obravnav so se veselili in imeli
izredno zanimanje za sodelovanje, kar se je pozitivno poznalo na rezultatih terapij. Stanovalci
so se tudi dobro pripravili na obravnave, ki so potekale z določenimi omejitvami zaradi ukrepov
NIJZ. Cilji naših fizioterapevtskih obravnav so bili:
● izboljšanje psihofizičnega stanja,
● izboljšanje funkcionalnosti v danem okolju,
● izboljšanje gibljivosti,
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● korekcija in izboljšanje hoje,
● korekcija in izboljšanje drže,
● zmanjšanje bolečine,
● zmanjšanje otekline (pri posameznikih),
● aktivacija koordinacije s senzomotorično terapijo.
Končna evalvacija za leto 2020, v katerem smo opravljali delo, je kljub pandemiji Covid-19
pozitivna. Vidni so napredki pri vsakem posamezniku, ki je bil vključen v fizioterapije. Določeni
posamezniki so žal tudi nazadovali, ravno zaradi nekontinuiranih obravnav ali zato, ker niso
uspeli priti na vrsto za obravnavo. Prav zato je nujno, da se obravnave nadaljuje redno.

3.5.5 PSIHOTERAPIJA
V letu 2020 je bilo zaradi ukrepov in omejitev pri preprečevanju koronavirusa opaženih veliko
stisk pri uporabnikih. Za lažje premagovanje stisk in izboljšanja medosebnih odnosov smo
organizirali psihoterapijo. Vse aktivnosti z uporabniki so bile izvedene na prostem, med
sprehodi. Vključene osebe so bile izbrane glede na zaznane stiske in njihov lasten interes.
Največ zaznanih stisk je bilo prav s področja medosebnih odnosov. Kar nekaj težav so
uporabnikom storitve povzročale tudi omejitve, povezane z epidemijo in posledično precejšnjo
osamljenostjo in občutkom utesnjenosti. Uporabniki so med sprehodi v varnem okolju lažje
ubesedili svoja doživljanja, jih osmislili in konstruktivno prenašali v svoje odnose.

3.6

SKRBNIŠTVO

Skrbništvo je prostovoljna in častna funkcija. S skrbništvom želimo zaščititi pravice in koristi
uporabnika, ki ni sposoben ščititi svojih osebnih ali premoženjskih koristi in ki v domačem
okolju nima ustrezne podpore, socialne mreže. Večino stanovalcev ima za skrbnike svoje
svojce. Ostali stanovalci imajo finančna skrbništva urejena na CSD-jih. VDC Zagorje ob Savi
zaradi kolizije interesov izvaja skrbništva le v omejenem obsegu, za varstvo osebnih pravic in
koristi. Preko CSD Zagorje ob Savi izvajamo takšno skrbništvo za 9 stanovalcev, preko CSD
Trbovlje za 1 stanovalko, preko CSD Litija za 1 stanovalca. CSD s koordinacijo socialne
delavke v VDC-ju skrbi, da stanovalci pravočasno prejmejo finančna sredstva za žepnino in
da so tekoči stroški in oskrbnine poravnane iz njihovih transakcijskih računov. Ob koncu leta
oddamo transparentno poročilo o porabi finančnih sredstev na pristojne CSD-je.
Socialna delavka VDC-ja je pomagala tudi skrbnikom – svojcem stanovalcev opravljati njihove
dolžnosti in pripravljati skrbniška poročila.

3.7

PROGRAM SOCIALNA VKLJUČENOST (SV)

V letu 2020 je bilo skozi vse leto v program vključenih 14 uporabnikov z odločbo o
nezaposljivosti. Ni bilo novih vključitev, prav tako pa tudi programa socialne vključenosti ni
zapustil nihče izmed uporabnikov.
Uporabniki programa SV so bili v večini delovnega časa združeni v posebni delavnici,
namenjeni izvajanju programa. Uporabnikom SV je bila dana možnost, da so se preizkusili
v različnih delovnih okoljih (delavnicah lastnega programa in kooperacije), spoznavali različne
materiale, postopke izdelave najrazličnejših pakiranj, različne načine vodenja in organiziranosti
delavnic in skladišča ter tako spoznavali celovit delovni proces.
Podlaga za individualno obravnavo, zaznavanje težav, potreb in hotenj uporabnikov programa
je bil individualni načrt. Preko Brandonovih magnetov skupaj z uporabnikom opišemo
življenjsko situacijo, vanjo vnesemo prednosti, tveganja, pričakovanja, težave in nemoč.
Uporabnika vključujemo v aktivnosti, ki so mu všeč, in mu pomagamo, kjer potrebuje našo
pomoč. Največjo težavo še vedno predstavlja njihov status. Določeni uporabniki so v tem
programu že 15 let, njihove delovne zmožnosti so ocenjene pod 30 %, povečuje se njihova
starost in starost njihovih staršev, skrbnikov, saj večina ni sposobna samostojnega
življenja, ne v socialnem in ne v finančnem oziru. Na to problematiko opozarjamo tudi
pristojno ministrstvo, da bi imeli možnost pridobiti ustrezen status za dostojno in vključujoče
življenje tudi na starost.
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Uporabniki imajo možnost individualnih pogovorov, svetovanja, podpore in pomoči pri
razreševanju osebnih stisk s socialno delavko in mentorji. Individualne pogovore opravljamo
vsak dan. Preko mobilnih telefonov jim nudimo podporo in pomoč tudi izven delovnega časa.
Ključne osebe uporabniki izberejo sami, le-te jim tako pomagajo pri normalizaciji in integraciji
v širše družbeno okolje, kjer se najbolj pogosto pojavljajo težave.

3.7.1 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV PROGRAMA SV
V letu 2020 smo drugič izvedli posebno analizo zadovoljstva uporabnikov vključenih v program
SV. Anketo so uporabniki izpolnili sami. Uporabniki so imeli možnost izbire med odgovori »da«,
»včasih« in »ne«. Odgovor »da« je ovrednoten s 3 točkami, »včasih« z 2 točkama in »ne« z 1
točko. Uporabnike smo pozvali, naj pri vsakem odgovoru tudi navedejo, zakaj so zadovoljni
oz. niso, da bomo lahko sprejeli ustrezne izboljšave. Anketo je oddalo 5 anketirancev.
Zadovoljstvo v letu 2020 prikazuje Slika 5 in ostaja na enakem nivoju kot leto prej. Sumarno
zadovoljstvo je znašalo 2,81. Uporabniki so najbolj zadovoljni z delovnimi aktivnostmi,
prehrano in možnostmi soodločanja, najmanj pa s spremljevalnimi aktivnostmi. Razlog nižjega,
a še vedno visokega zadovoljstva s spremljevalnimi aktivnostmi je v tem, da si uporabniki tega
programa v prvi vrsti želijo delovnih aktivnosti in jim spremljevalne niso pomembne. Predlogov
za izboljšave niso podali. Primerjave na preteklo leto ni, ker v preteklih letih nismo uporabnikov
programa SV analizirali ločeno.
Slika 6: Zadovoljstvo uporabnikov programa socialne vključenosti

4 ZAPOSLENI
4.1

STATISTIKE O ZAPOSLENIH

Dne 31. 12. 2020 smo imeli 50,5 redno zaposlenih v vseh naših enotah, storitvah in programih,
kar je za 1,5 zaposlenega več od realizacije 31. 12. 2019, ko smo imeli 49 redno zaposlenih.
Realizacija na področju zaposlovanja 2020 je skladna s kadrovskim načrtom. 3 od redno
zaposlenih imajo priznan status invalida, s čimer izpolnjujemo predpisano invalidsko kvoto.
V primerjavi z letom 2019 se je v letu 2020 zmanjšalo število zaposlenih na programu SV (za
0,1), povečalo število zaposlenih na storitvi IV za 0,5 in povečalo število zaposlenih na storitvah
zdravstvene nege v IV za 1,1.
Če gledamo gibanje število zaposlenih v 2020, smo januarja povečali delež zaposlitve pri 1
zaposlenem iz 0,5 na 1, novembra smo sporazumno prekinili delovno razmerja z 1 zaposleno,
zaposlili pa smo 2 dodatna delavca.
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1 redno zaposlena je v letu 2020, tako kot pretekla leta, delala polovični delovni čas, zato so
statistike narejene na število 51 zaposlenih. Tabele v nadaljevanju prikazujejo starostno
strukturo, strukturo glede na spol, izobrazbo in delovno dobo redno zaposlenih na dan 31. 12.
2020.

Tabela 23: Primerjava števila redno zaposlenih po storitvah in programih 2020, 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2020
Povečanje
Enota/storitev/program
29,5
29,5
0
Dnevna enota Zagorje VVZ
4
4
0
Dnevna enota Litija VVZ
2,10
2
-0,1
Dnevna enota Zagorje SV
9,5
10
+0,5
IV brez zdravstva
3,9
5
+1,1
Zdravstvo
49
50,5
1,5
Skupaj
Tabela 24: Število zaposlenih po spolu in starosti
SPOL
20
25 –
30 –
35 –
40 –
–
30
35
40
45
25
let
let
let
let
let
moški
1
0
5
5
2
ženske
0
3
3
2
7
1
3
8
7
9
Skupaj

45 –
50
let

50 –
55
let

55 –
60
let

1
10
11

4
1
5

1
5
6

60 let
in več

Skupaj

19
32
51

1
1

Povprečna starost zaposlenih: 43 let.
Spol zaposlenih: moški = 19 (37 %), ženski = 32 (63 %)
Tabela 25: Število zaposlenih po st. izobrazbe
Stopnja
II
IV
V
izobrazbe
Število
1
4
25
zaposlenih

VI/1

VI/2

VII

VIII/1

VIII/2

6

6

7

1

1

Največ zaposlenih (25) ima peto stopnjo izobrazbe (49 % zaposlenih). 5 zaposlenih ima nižjo
izobrazbo (10 % zaposlenih), ostali (22) pa višjo izobrazbo od pete stopnje (41 % zaposlenih).
Tabela 26:Število zaposlenih po skupni delovni dobi
Skupna
0–5 5 – 10 10 –15
15 –20
delovna
doba
Število
6
10
4
5
zaposlenih

20 –25

25 – 30

30 – 35

35 – 40

10

4

7

5

Povprečna skupna delovna doba zaposlenih: 18,59 let.
Tabela 27: Število zaposlenih po delovni dobi v VDC
Delovna doba v VDC
0–5
5–10 10–15
Število zaposlenih

18

14

7

15–20

20–25

25–30

5

4

3

Povprečna delovna doba zaposlenih v VDC Zagorje ob Savi: 8,92 let.
Povprečna starost zaposlenih se je v letu 2020 povečala iz 41,4 let na skoraj 43 let. Delež
moških se je v letu 2020 zvišal iz 36 % na 37 %, delež žensk pa se je znižal iz 64 % na 63 %.
V zavodu tako kot v preteklem letu prevladuje peta stopnja izobrazbe, povprečna delovna doba
v zasavskem VDC-ju pa se je v primerjavi z letom 2019 zvišala iz 8,18 let na 8,92 let. Prav
tako se je v primerjavi z letom 2019 povečala skupna delovna doba iz 16,86 let na 18,59 let.
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V decembru 2019 smo se prijavili na razpis za javna dela za 4 javne delavce. Število javnih
delavcev v 2020 je ostalo isto kot v letu 2019. Zaradi kasnejše objave razpisa za javna dela
2020 smo 2 zaposlitvi izvedli s 1. 2. 2020, 2 pa s 1. 3. 2020. Z vsemi javnimi delavci smo v
novembru prekinili pogodbe, ker zaradi epidemije zanje nismo imeli več ustreznega dela.
Poleg osnovnih zadolžitev, ki izhajajo iz sistemizacije delovnih mest VDC Zagorje ob Savi,
smo imeli zaposleni dodatne zadolžitve pri dveh evropskih projektih EU1 – Novo rojstvo in EU2
– Nasmeh za vse, EU 3 – Gradimo VIP Zasavje, pilotnem projektu S teboj lahko, naloge in
aktivnosti povezane s Covid-19, spremljanju uporabnikov na zimovanje, hribovanje, izvajanju
postavljenih nalog sistema kakovosti E-Qalin.
Z dobrimi medsebojnimi odnosi, veliko fleksibilnostjo (reorganizacijami delovnih
obveznosti glede na potrebe), vztrajnostjo in dobro voljo smo uspeli realizirati glavne
postavljene cilje 2020 in hkrati ohranili visoko zadovoljstvo zaposlenih, ne glede na vse
težave in negotovosti, ki nam jih je 2020 prineslo.

4.2 PSIHOHIGIENA, ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU
Za kakovostno opravljanje socialnovarstvene dejavnosti je pomembna optimistična
naravnanost vseh zaposlenih. Skrb za osebno ravnovesje, fizično in psihično zdravje je v
domeni posameznega zaposlenega. Zasavski VDC pa vse zaposlene vzpodbuja, da se tega
zavedajo in jih pri tem podpira. V letu 2020 je bilo to še toliko bolj pomembno zaradi epidemije,
ki je grobo posegla v naš vsak dan.

4.2.1 PSIHOHIGIENA NA DELOVNEM MESTU
Za ohranjanje psihofizičnega zdravja zaposlenih, ki je bilo v letu 2020 še posebej na udaru,
smo si VDC-jevci med seboj pošiljali brezplačne spletne seminarje s pozitivno vsebino, uvedli
smo možnost spletne vadbe za vse zaposlene, narejene so bile različne skupine, ki so
pregledovale različne spletne vsebine ter se o njih tudi redno pomenkovale (obvladovanje jeze,
odnosi, pozitivna psihologija …), itd.
Skrb smo posvečali dobrim medsebojnim odnosom. Poskušali smo delovati čim bolj v
skladu z Zlatimi pravili zaposlenih zasavskega VDC-ja: zaposleni se medsebojno spoštujemo,
neposredno medsebojno komuniciramo, ravnamo v skladu s kodeksom poklicne etike,
preverjamo informacije in ne obsojamo ter ne spreminjamo drugih, ampak le sebe, na bolje
seveda. Za ohranjanje dobrih medosebnih odnosov je (bila) bistvena odkrita komunikacija,
ki dovoljuje in podpira izražanje dvomov, problemov, predlogov, kritik in pohval, ki jih imamo
zaposleni. To je bistveno za naše dobro delo in počutje na delovnem mestu. V letu 2020 smo
imeli tudi srečanje s strokovnjakinjo za strateški in krizni management Damjano
Pondelk, ki je VDC-jevcem pojasnila način in pomen obvladovanja kriznih in konfliktnih
dogodkov. V letu 2020 se je še bolj kot po navadi pokazalo, kako pomembno je dobro
informiranje zaposlenih o odločitvah vodstva ter dobro informacijska podpora v zavodu, ki je
bila ključ do nemotenega dela v času Covida-19 (opravljanje dela od doma, nemoteno redno
informiranje zaposlenih v času Covid-19, izvajanje storitev na daljavo, nadaljevanje z rednimi
mesečnimi sestanki, itd).
Kljub vsem ukrepom ter epidemiji nam je v letu 2020 uspelo izvesti tudi 2 SIP dneva na prostem
v naravi, na Klančišah, kjer smo skupaj dokončno oblikovali Razvojni program 2020–2025, se
dogovorili o ključnih procesih sistema kakovosti, se pogovorili o vsakdanjih težavah pri delu,
delili svoje predloge za delovanje VDC-ja v spremenjenih pogojih in izkušnje ter aktivno
sodelovali na delavnici AEIOU voditeljstva.
Za dobro usklajevanje poklicnega in družinskega življenja smo zaposleni koristili ugodnosti,
zapisane v procesu E-Qalin Združljivost družine s poklicnim življenjem v VDC Zagorje ob
Savi, saj se zavedamo, kako pomembna je harmonija obeh področij za osebno ravnovesje
zaposlenih in s tem posledično za dobro delo naravnano na potrebe uporabnikov ter pripadnost
zasavskemu VDC-ju.

43

POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2020

4.2.2 PROMOCIJA ZA ZDRAVJE
Zaposlenim v zasavskem VDC je bilo za dobro psihofizično počutje v letu 2020 ponujeno:
● 5 minut za zdravje (nasmeh) – vadba skupaj z uporabniki med delom,
● pilates do marca,
● online vodena vadba, rekreacija od novembra dalje,
● 1-krat smučanje,
● maraton pozitivne psihologije – preko spleta,
● Hospickafe dr. Karel Gržan,
● prijazno delovno okolje,
● direktna komunikacija med zaposlenimi, med zaposlenimi in vodstvom, ki dovoljuje in
podpira izražanje predlogov, dvomov, konstruktivne kritike …,
● pohvale zaposlenim, ki prispevajo k dobremu delovanju VDC-ja,
● vzpodbujanje samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti vsakega zaposlenega,
● spodbujanje k uporabi stopnic in prihoda v službo peš ali s kolesom,
● v prostočasne aktivnosti prostovoljno vključujemo tudi družinske člane,
● strokovno izobraževalna planska dneva na Klančišah s pohodom iz Zagorja,
● novoletni »tim building« – preko spleta,
● neformalna druženja v času in na način, ko je bilo fizično varno oz. preko spleta,
● Zlata pravila zaposlenih v zasavskem VDC-ju,
● VIP poti do zdravja.

4.2.3 VARSTVO PRI DELU
V zasavskem VDC-ju je temeljna varnost zagotovljena s pravili, ki imajo ustrezno soglasje in
ki se v praksi tudi izvajajo. Za vsa delovna mesta smo morali v letu 2020 izvesti revizijo ocene
tveganja za delo na domu.
Za vsa delovna mesta v VDC-ju upoštevamo oceno tveganj, s ciljem preprečevanja nesreč pri
delu in ohranjanja zdravja zaposlenih. V skladu z načrtom smo v letu 2020 opravili:
● zdravniške preglede ob vseh novih zaposlitvah (3 novi, 1 usposabljanje na delovnem
mestu, 3 javna dela), periodične zdravniške preglede obstoječih zaposlenih (21);
● usposobitve iz varstva pred požarom ter varstva pri delu za 45 zaposlenih (2 javna
dela, 1 usposabljanje na delovnem mestu, 3 novi ter 39 periodičnih);
Svoje delovanje smo pravočasno prilagajali zakonodajnim zahtevam. V letu 2020 nismo imeli
nesreč pri delu in drugih izrednih dogodkov, povezanih z varstvom pri delu.

4.3

LETNI RAZVOJNI RAZGOVORI

Letni razvojni pogovori z zaposlenimi v zasavskem VDC so v letošnjem letu potekali z oddajo
letnih zapisov v oktobru 2020, ki jih je direktorica pregledala in se v primeru nujne potrebe po
razgovoru dogovorila z zaposlenim. Zaradi vseh dodatnih zaščitnih ukrepov in aktivnosti je v
letu 2020 zmanjkalo časa za temeljite razgovore, kar bomo nadoknadili v letu 2021. Se je pa
direktorica še več kot običajno pogovarjala z vsemi zaposlenimi, da so skupaj usklajevali vse
potrebno v hitro se spreminjajočih se okoliščinah.
V juliju so vsi zaposleni oddali tudi svoje razvojne načrte 2020–2025 s ključnimi cilji, ki so jih
uskladili s skupaj oblikovanim razvojnim programom zasavskega VDC 2020–2025. To bo
vsem omogočilo fokusirano delovanje v zapisani, dogovorjeni smeri.

4.4

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Izobraževanja v letu 2020 niso potekala povsem po načrtih začetka leta, saj je bilo zaradi
epidemije mnogo izobraževanj odpovedanih, prestavljenih. Kljub temu smo izvedli pomembna
skupinska izobraževanja, ki so nam pomagala pri reševanju izzivov tega leta. Prof. dr. Marija
Tomšič, Damjana Pondelk, Nastja Mulej, Ksenija Špiler Božič in Sonja Klopčič so izvedle
izobraževanja, delavnice za vse zaposlene. Veliko je bilo tudi izobraževanj iz zdravstva, ki so
bila usmerjena v preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS CoV-2 ter delom v
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sivih in rdečih conah. Dva zaposlena sta opravljala priprave na strokovni izpit iz socialnega
varstva, ki ga bosta predvidoma opravila v letu 2021.
Tabela 28: Realizirana izobraževanja
Realizirana izobraževanja v 2020

Št. zaposlenih

Trajanje

Preprečevanje, obvladovanje okužb z SARS CoV-2 OVO

15

4 ure

Interno – Siva in rdeča cona

30

6 ur

1

1 dan

50 + 70 svojcev

1,5 ure

Akademija – šola reševanja sporov

1

6 ur

Socialna zbornica – Delo z uporabniki storitev varstveno delovnih
centrov

2

6 ur

Kamšibaj gledališče

1

4*5 ur

Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva

2

3 dni

Izobraževanje E-Qalin presojevalcev

1

6 ur

Dnevi socialne zbornice

2

2 dni

Izobraževanje za delo z osebami s statusom invalida

2

6 ur

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev

1

1 dan

SAOP letni dopust (spletni)

1

1,5 h

SAOP dohodninski podatki (spletni)

1

2h

Uradni list – oddaja evidenčnih naročil

1

1 dan

SAOP – ocenjevanje in napredovanje

2

1 ura

SAOP Ebol Icenter

1

1 ura

Dashofer obračun plače

2

1 ura

ZLU – računalniška pismenost za odrasle

23

60 ur

ZLU – učinkovita skupina

1

1 dan

AEIOU voditeljstva

45

2 uri

ZLU – Ohranimo zdravje in vitalnost – 40 ur

1

40 ur

Pozitivna psihologija – predavanja

10

8 ur

Okrepitev ugleda organizacije (reakcija na krizne situacije)

38

2 uri

ZDRAVSTVO

SOCIALA
10 znakov laži
prof. dr. Marija Tomšič, pomen samostojnosti pri uporabnikih

RAČUNOVODSTVO

RAČUNALNIŠTVO, KOMUNIKACIJA, DOBRO POČUTJE
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OMRA – Stres povzroča stiske, okrepite svoje moči!

1

2 uri

Nastja Mulej – kreativno, vključujoče sredino razmišljanje

5

30*2uri

Damjana Ponelk – krizno komuniciranje, ugled organizacije

2

3*4 ure

Nastja Mulej – fokus in rešitev za vsak problem

45

3*4 ure

3 + 10 stanovalcev

5*5 ur

4

3 ure

ZLU – Študijski krožek ''Naravno, zabavno do zdravja''
Mednarodna konferenca MeTura (on-line)

Zaposleni, ki so bili na eksternih izobraževanjih, so ostalim sodelavcem predstavili bistvene
vsebine iz teh izobraževanj in zapisali poročila, ki so skupaj z gradivom dostopna vsem
zaposlenim v informacijskem sistemu VDC-ja.
Na SIP dnevih smo z zaposlenimi pregledali naše notranje motivatorje, skupaj obnovili
našo vizijo, poslanstvo, vrednote, pregledali aktualno problematiko leta, naredili
evalvacijo realiziranega razvojnega načrta VDC Zagorje ob Savi 2015–2020 ter si skupaj
postavili glavne cilje za naslednje leto in temelje za Razvojni program 2020–2025.

4.5

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Anketa je bila opravljena s strani Skupina FABRIKA, raziskave in razvoj d. o. o. v elektronski
obliki in je bila popolnoma anonimna. Za merjenje zadovoljstva in pomembnost posameznih
področij se je uporabila 5-stopenjska merska lestvica. Zaposleni so ocenjevali tako strinjanje
s posameznimi vprašanji kot pomembnost določenega področja za njih osebno. Analiziranih
je bilo 49 vprašalnikov. Splošno zadovoljstvo zaposlenih se je v primerjavi z letom 2019
povečalo za 0,21 ocene in v letu 2020 tako znašalo 4,63. Slika 7 prikazuje splošno
zadovoljstvo zaposlenih in ocenjeno pomembnost primerjalno med letom 2018, 2019 in 2020
ter po določenih področjih 2020.
Slika 7: Zadovoljstvo zaposlenih splošno in po področjih

Vsi zaposleni so analizo ankete prejeli na elektronski naslov. Direktorica je analizo predstavila
tudi na sestanku z zaposlenimi, ki je potekal preko video povezave in je bila posebna točka na
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rednem mesečnem sestanku zaposlenih. Zadovoljstvo se je v primerjavi z letom 2019
povečalo na raven leta 2018. Razloge za to lahko pripisujemo transparentnosti delovanja VDCja, vključevanjem vseh zaposlenih v vse procese, skupno postavljanje strategije in vizije
delovanja, redno komuniciranje, izobraževanjem in delavnicam na temo osebne rasti ter
predvsem na konstantnem delu na medosebnih odnosih.

5 POVEZAVE Z OKOLJEM
5.1

SODELOVANJE IN DELO S SVOJCI

Temelj dobrega opravljanja naše storitve so redni stiki zaposlenih s svojci uporabnikov.
Naš cilj je bil in bo tudi v bodoče ustvarjati skupaj z uporabniki in svojci mrežo, ki bo pokrivala
področje podpore uporabnikom s strani različnih posameznikov in organizacij.
V letu 2020 smo izdali 9 pisnih mesečnih oz. dvomesečnih informacij, v katerih smo svojce
obveščali o aktualnem dogajanju. Večina informacij je bila na temo ukrepov in ravnanja glede
spremenjene oblike dela na daljavo, o novih možnostih, o medsebojnem sodelovanju v času
epidemije. Naši zaposleni so ob upoštevanju varnostnih ukrepov hodili na sprehode, se
udeleževali skupnih e-srečanj v obliki različnih delavnic, od kuharskih, pogovornih, potopisnih,
bralnih, plesno športnih ... Aktualen je VDC-jevski facebook profil, na katerem so aktivni tudi
svojci. Svojce in širšo javnost obveščamo, kako preživljamo čas v VDC-ju, kaj delamo,
načrtujemo ... Vseh tradicionalnih oblik druženj, kot smo jih bili vajeni v preteklih letih s svojci
– izleti, individualne govorilne ure, obiski v VDC-ju, v letu 2020 nismo izvajali.
Ne glede na težko situacijo, v kateri smo se znašli, smo bili praktično vse dneve v stiku. Svojci
so nas obveščali, kakšno je stanje doma, kako se počutijo naši uporabniki, redno so nas
informirali, če je kdo izmed njih zbolel. Zaposleni smo tedensko imeli tabelo klicev, v kateri
smo pregledno in transparentno beležili klice med svojci, uporabniki in nami.
Če se je uporabnik strinjal, je zaposleni povabil svojca, da skupaj pregledajo letni načrt in
evalvacijo. To sodelovanje je predvsem za uporabnika in seveda tudi za naše strokovne
delavce in sodelavce zelo pomembno, saj se na ta način spoznavamo, si izmenjujemo
informacije, izkušnje in raziskujemo, kje in na kakšen način še lahko podpremo uporabnika pri
uresničevanju ciljev. Zavedamo se, da nam je epidemija marsikaj vzela, nam je pa po drugi
strani tudi ogromno dala. V eni izmed zadnjih mesečnih informacij svojcem smo zapisali …
Vendar roko na srce, to nesrečno leto 2020 nam je hkrati ponudilo tudi precej dragocenih
priložnosti za osebno rast, za spoznavanje samega sebe, učenje novih tehnologih na daljavo
in za to, da imamo zlato priložnost, da skupno dobro postavimo pred svoje lastne interese.
Tukaj vsem Slovencem sicer še ne gre najbolje, vendar smo zasavski VDC-jevci optimisti in
verjamemo v DOBRO, smo zgled ostalim.
Čeprav malo drugače, smo imeli s svojci v letu 2020 3 srečanja:
1. 5. 3. 2020 redni letni sestanek s svojci na temo poročila 2019, plana 2020 in ostalih
aktualnih zadev. Srečanje je strokovno podkrepila ga. Marija Tomšič, delovna
terapevtka, ki je zaposlenim in svojcem spregovorila o samostojnosti, o vlogi staršev
pri odraščanju in navajanju na njihovo samostojnost ter tudi o vlogi zaposlenih, ki smo
tako rekoč podaljšana roka staršev. Srečanja se je udeležilo kar 76 svojcev, 13 svojcev
pa je svojo prisotnost opravičilo.
2. Drugo srečanje je potekalo v okviru VIP Zasavje in sicer srečanje na temo Danes si,
jutri te ni. Na srečanje smo povabili predstavnike CSD-jev. Želeli smo predstaviti novo
vlogo koordinatorjev invalidskega varstva, da spoznajo delovanje interventne službe,
ki deluje izven rednega delovnega časa Centrov za socialno delo, kdaj se jih lahko
pokliče oziroma kakšen je postopek v primeru nujnih situacij (smrt edinega svojca,
nasilje …). Srečanja se je udeležilo 24 svojcev in 6 predstavnikov zaposlenih iz Centra
za socialno delo Zasavje. Z dogodkom v okviru VIP Zasavje – vključeni in povezani
smo želeli osvetliti pomen dobrega sodelovanja in mreženja med institucijami, prikaz
rešitev in vrst pomoči, ki jih svojci lahko dobijo na Centrih za socialno delo. Zaposlene
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iz Centrov pa so za naše svojce pripravile tudi informativno zloženko z uporabnimi
informacijami in kontakti.
3. 7. 9. 2020 smo v VDC Zagorje ob Savi v sodelovanju z območno enoto Hospic Celje
in v okviru VIP Zasavje pripravili prvo srečanje Hospic Cafee z gostom dr. Karlom
Geržanom ter voditeljem Mihom Žiškom. Srečanja se je udeležilo 30 udeležencev iz
vseh zasavskih občin, vključno s svojci in predstavniki Sveta zavoda.
Delo s svojci v letu 2020 je obsegalo še:
● obveščanje svojcev o aktualnih zadevah s pisnimi obvestili in po telefonu;
● možnost obiska pri socialni delavki, vodstvu;
● telefonski klici, videoklici,
● omogočanje videoklicev s svojci, ki so nameščeni v domovih za starejše;
● možnost dajanja mnenj, predlogov, pritožb ali pohval preko skrinjice ali v osebnih
individualnih pogovorih, na roditeljskih sestankih, po telefonu in elektronski pošti;
● možnost posvetovanja pri psihiatru v VDC Zagorje ob Savi (po predhodnem dogovoru);
● dogovorjeni obiski pri starših ali sorodnikih stanovalcev;
● sodelovanje v individualni projektni skupini za mladoletnega otroka stanovalke;
● možnost udeležbe svojcev na skupnih izletih, športnih prireditvah in letovanju;
● udeležba na VIP poti do zdravja, ki je letos nadomestila 9. Tek in hojo za upanje;
● pomoč pri napotitvah uporabnikov k zobozdravniku, ginekologu, psihiatru, ortopedu;
● pomoč pri svetovanju in izpolnjevanju različnih obrazcev (CSD, dohodnina …).
Pomembnejše individualne kontakte, pogovore in sodelovanje svojcev smo beležili v
informacijski sistem ISOV, iz katerega je razvidna vsebina in pogostost stikov s svojci
posameznih uporabnikov. Pogostost sodelovanja s svojci na letni ravni je razvidna tudi iz letnih
evalvacij uporabnikov. Z navedenimi formalnimi in neformalnimi oblikami druženja in dela s
svojci želimo nuditi oporo pri premagovanju vsakodnevnih težav in stisk, ponuditi čim več
konkretne pomoči ter svojce spodbuditi k prepoznavanju potreb uporabnika.

5.1.1 ZADOVOLJSTVO SVOJCEV
Z decembrsko mesečno informacijo smo vsem svojcem poslali anketni vprašalnik, skupaj s
kuverto in znamko, da so lahko nazaj poslali izpolnjen vprašalnik. Na anketo je odgovorilo 86
svojcev, kar je za 4 več kot leto prej. Zadovoljstvo svojcev v letu 2020 je ostalo skoraj na
enakem, zelo visokem nivoju kot 2019. Znižalo se je minimalno, za 0,02 ocene na 4,78. To
je skladno z načrtovanim in je rezultat dobrega medsebojnega sodelovanja ter izvajanih
aktivnosti, navedenih v predhodnem poglavju. Slika 8 prikazuje splošno zadovoljstvo svojcev
v primerjavi z zadnjima dvema letoma in zadovoljstvo po posameznih področjih.
Slika 8: Zadovoljstvo svojcev splošno in po področjih
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5.2

SODELOVANJE Z LOKALNIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM

V VDC Zagorje ob Savi smo v letu 2020 dobro sodelovali z:
− Občinami Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija in Šmartno pri Litiji.
− VDC-ji in drugimi socialno varstvenimi organizacijami po Sloveniji.
− Društvi Sožitje Hrastnik, Zagorje, Trbovlje in Litija in Zvezo Sožitje Slovenija,
− Mladinskimi centri Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija, zavodom Manipura.
− Regionalno razvojno agencijo Zasavje.
− Večgeneracijskim centrom Zagorje ob Savi, Domom Tisje, Domom starejših Hrastnik.
− Zasavsko ljudsko univerzo, Fakulteto za socialno delo, Pedagoško fakulteto v Ljubljani,
IC GEOSS.
− LAS Partnerstvom Zasavje.
− Partnerji evropskih projektov Tandem Zagorje, 3Tridea, Društvo Sinergija, ŠD 365
Trbovlje.
− Strokovnimi institucijami v regiji (CSD, ZRSZZ, ZZZS).
− Zdravstvenimi domovi v Zasavju in bolnišnico Trbovlje.
− Knjižnico Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, Trbovlje in Litija.
− Društvom Tačke pomagačke.
− OŠ Ivana Cankarja, Tončke Čeč in Trbovlje.
− OŠ Ivana Skvarče, Tone Okrogar in dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi.
− OŠ Litija in OŠ Šmartno pri Litiji.
− DD Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik.
− Gimnazijo Trbovlje in Srednjo zdravstveno šolo Zagorje ob Savi.
− Vrtcem Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija.
− Glasbeno šolo Zagorje ob Savi, Trbovlje in Litija.
− Rdečim križem Zagorje in Trbovlje in s Karitasom Trbovlje.
− Društvi invalidov.
− Združenjem Evropa Donna.
− TIC Litija.
− Policijsko upravo RS, enoti Zagorje in Trbovlje.
− Društvom za zdravilne rastline Zagorje ob Savi.
− DPM Zagorje ob Savi in Trbovlje.
− Krajevno skupnostjo Franc Farčnik.
− Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve, Ministrstvom za zdravje.
SODELOVANJE Z DRUŠTVI SOŽITJE
Dobro prakso sodelovanja z društvi Sožitje smo nadaljevali tudi v letu 2020 in na ta način
našim uporabnikom zagotovili raznovrstne dejavnosti. Dobra komunikacija in medsebojna
povezanost je potekala preko telefonskih pogovorov, elektronske pošte, obiskov in občasne
prisotnosti zaposlene VDC-ja na njihovih sestankih.
V letošnjem letu je bilo zaradi epidemije delovanje društev Sožitje v Zasavju in Litiji okrnjeno.
Preko društva Sožitje Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Litija so se taborov Vseživljenjskega učenja
udeležili le štirje uporabniki, preostali so svojo udeležbo na taborih zaradi epidemije
odpovedali. V prvih dveh mesecih leta je bilo izpeljanih nekaj kuharskih in računalniških
delavnic, pustno rajanje, plavanje v Laškem, uporabniki so se v vseh treh zasavskih društvih
udeležili vikend seminarjev. S Sožitjem Litija so se uporabniki udeležili vikend seminarja učenja
joge na morju. Pozneje je izvajalka seminarja Alenka Vidgaj v VDC enoti Litija redno izvajala
delavnice joge, ki se je v drugem valu epidemije izvajala preko Google Meeta.
SODELOVANJE Z DRUŠTVOM TAČKE POMAGAČKE
Že več let aktivno sodelujemo s slovenskim humanitarnim društvom za terapijo s pomočjo
psov – Tačke pomagačke. V letošnjem letu smo izvedli tri skupna srečanja, od aprila dalje
srečanj zaradi epidemije nismo več izvajali. V mesecu novembru smo od vodnice Lare prejeli
žalostno sporočilo, da je onkraj mavrice odšla tudi psička Lara. Naši stanovalci ostajajo v stikih
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z vodičko Laro, da bomo lahko sodelovanje obnovili, ko bodo razmere to dopuščale, s kakšnim
drugim terapevtskim parom.

5.3 SODELOVANJE PRI RAZVOJU STROKE
Zaposleni v VDC Zagorje ob Savi smo aktivno sodelovali pri razvoju stroke:
 s prispevkom smo sodelovali na mednarodni konferenci MeTura o pomenu inovativnih
in k naravi usmrjenih pristopov pri podpori uporabnikom, ki izhajajo iz njihovih
individualnih potreb in želja;
 sodelovali smo pri nadaljnjem izboljševanju informacijskega sistema oskrbe
uporabnikov – ISOV in MAPP;
 sodelovali smo pri razvoju sistema kakovosti ‒ E-QALIN;
 sodelovali smo pri oblikovanju zakonodaje s podajanjem strokovno utemeljenih
predlogov (Zakon o dolgotrajnji oskrbi, Zakona o socialnem vključevanju, Zakon o
osebni asistenci, Resolucija SV do 2027 …);
 sodelovali smo pri usposabljanjih za neprofitne organizacije, kontrolinga, načrtovanja;
 ostalim socialnovarstvenim organizacijam smo omogočali prenos naših izkušenj ter
znanja;
● aktivno smo sodelovali na sestankih sekcij VDC SLO in v Izvršnem odboru VDC SLO;
● direktorica zasavskega VDC je prevzela vodenje sekcije direktorjev slovenskih VDCjev, vodja računovodstva in financ pa pomaga voditi sekcijo računovodij pri Skupnosti
VDC SLO;
● na novo smo pridobili članstvo v Izvršnem odboru SOUS;
● sodelovali smo v IO Specialne olimpiade Slovenije;
● s širitvijo pilotnega projekta S teboj lahko …v Zasavje sooblikujemo sistemske rešitev
Zakona o socialnem vključevanju invalidov
● skupaj z Uninetom razvili smo informacijski sistem za spremljanje podpornih storitev
PSVI.

5.4 TRŽENJE
V letu 2020 smo uporabljali različne prodajne poti:
1. V naših trgovinicah v enoti Zagorje in Litija smo prodajali vse nove izdelke in razstavljali
tudi naše izdelke s certifikatom. V prvem valu epidemije smo obe trgovini zaprli in sta
ostali zaprti do konca leta 2020.
2. Prodaja preko spletne trgovine, naročila preko mailov, telefonskih klicev.
3. Prodajo usnjenega in recikliranega programa smo razširili v trgovini Mavi v Trbovljah,
kjer nudijo pestro ponudbo naših izdelkov in nas redno oglašujejo na svoji FB strani.
4. Ponudbo smo razširili v trgovino v Zdravstvenem domu Zagorje.
5. Obdržali smo prodajo tudi na naslednjih prodajnih mestih: Prodajna galerija na
Blejskem otoku in Prodajna galerija v cerkvi Sv. Martina, Prodajalna Gaja Izlake, TIC
Litija, na novo smo pridobili trgovino v Ljubljani – Coincasa – NAMA – Brodnik d. o. o.
in kozmetični salon Heba, Vransko.
6. Pomembna je bila tudi osebna prodaja zaposlenih in uporabnikov, svojcev.
7. Na facebook strani VDC Zagorje ob Savi smo redno objavljali naše izdelke. Opažamo
naročilo strank iz različnih koncev Slovenije.
8. Na vseh kombijih smo obdržali reklamne nalepke za izdelke našega lastnega programa
in kontakte za prodajo.
9. Naredili smo stenski koledar zasavskega VDC za leto 2021 z izdelki lastnega programa
– EKO LINIJE PREŠITO in linijo mesečno oglaševali v časopisu SAVUS.
10. Prenovili smo SPLETNO TRGOVINO in jo osvežili, da je uporabniku bolj prijazna.
11. Dobili smo priznanje GZS Slovenije za INOVATIVNOST blagovno znamko Prešito –
srebrno priznanje. Za vključujoče zbiranje odpadnega jeansa in predelava v eko izdelke
lastnega programa Zasavskega VDC "Prešito"
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Še vedno ugotavljamo, da je največja reklama dobro ime, kvaliteta naših izdelkov ter zadovoljni
kupci, ki delajo reklamo od ust do ust. Povezujemo se lokalno in širše z našimi izdelki oz.
stojnicami. Uporabniki pomagajo pri prodaji in svetovanju v VDC trgovini v Litiji, Zagorju in v
trgovini Mavi Trbovlje. Poudarek v trgovinicah smo dali EKO LINIJI PREŠITO, ki je vse bolj
priljubljena na trgu in se počasi širi s svojo ponudbo izdelkov.
Smo ponosni lastniki DEVETIM certifikatom narodne in umetnostne obrti Obrtne zbornice
Slovenije in ENEMU certifikatu Srce Slovenije:
Delamo unikatne izdelke, trajnostne, ekološke, reciklirane in naravi prijazne, ki so plod
ročnega dela naših uporabnikov skupaj z mentorji. Skupaj s kupci razvijamo ideje o novih
izdelkih v skladu z njihovimi potrebami in jih nato izdelamo. Vsak izdelek je zgodba zase. In
ponosni smo na to.

5.5

MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

V letu 2020 smo o pomembnih aktualnih dogodkih redno obveščali javnost preko medijev.
Proaktivno smo sodelovali z eksternimi mediji v slovenskem prostoru. S tem smo krepili
pozitivno javno podobo drugačnosti, enakih možnosti uporabnikov, zaposlenih in organizacije
VDC Zagorje ob Savi. Imeli smo vsaj 66 evidentiranih objav v eksternih medijih: SAVUS,
ZON, Občan, Radio in TV Slovenija, Radio Aktual Kum, Jana – Zarja, Reporter, ETV, ATV,
Gorenjska TV, Savinjska TV.
Objave so bile kontinuirane skozi celo leto. Največ objav smo imeli na temo uspešnega
organizacijskega prilagajanja zasavskega VDC koronavirusu, ravnanja v času prvih in edinih
okužb v dnevni enoti VDC Zagorje, ki smo jih učinkovito ustavili, o novih EU projektih Gradimo
VIP Zasavje in S teboj lahko ter uspešne razširitve enote v Litiji, obisku ministra Janeza Ciglerja
Kralja v VDC enota Litija ter postavitvi temeljne table za potreben prizidek glavne stavbe.
Objave so se nanašale tudi na osvojitev srebrnega priznanja pri GZS Zasavje z blagovno
znamko »Prešito«. Ostali mediji, ki smo jih uporabljali za obveščanje javnosti:
● Facebook stran: https://www.facebook.com/vdczagorje; ki smo jo redno ažurirali in
objavljali aktualne dogodke s slikovnim gradivom;
● spletna stran www.vdc-zagorje.si; konec maja 2020 smo jo prenovili, da je postala
preglednejša in dostopnejša. V maju 2020 smo spletno stran povezali z Google
Analytic, kjer je možno izvajati analize obiskov spletne strani. Tako smo v letu 2020
zabeležili, da je spletno stran obiskalo 4.644 različnih uporabnikov. Imela je 50.561
ogledov.
● Twitter: @VDCZagorje;
● interni glasili Kamenčki (enota Zagorje ob Savi) in VDC kotiček (enota Litija);
● interni radio;
● informacijski sistem ISOV, ki vključuje intranet;
● mesečne in ostale informacije za svojce.

5.6

DONATORJI IN SPONZORJI 2020

V letu 2020 se zahvaljujemo naslednjim sponzorjem in donatorjem finančnih sredstev: Sedo,
Fundaciji Svečka, občini Zagorje in Litija in zavarovalnici Triglav ter zaščitne opreme v času
njenega največjega pomanjkanja na trgu (prvi val epidemije): DEWESoft in maskica.si.

5.7

PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljci povečujejo kakovost bivanja uporabnikov in sebi bogatijo življenje. Prostovoljno
delo je dejavnost, za katero se ne pričakuje finančne nagrade. Je dejavnost, za katero se
človek odloči na podlagi lastne volje. V zasavskem VDC-ju so v letu 2020 prostovoljci
opravili 400 evidentiranih prostovoljnih delovnih ur. Verjamemo pa, da bi bilo teh ur precej
več, v kolikor bi nam epidemiološke razmere to dopuščale.
S prostovoljci sklenemo pogodbo o prostovoljnem delu na podlagi Zakona o prostovoljnem
delu. Za osebni in poklicni razvoj jim omogočamo sodelovanje s strokovnimi delavci, udeležbo
na internih izobraževanjih, sestankih in srečanjih, aktivno lahko sodelujejo z uporabniki v

51

POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2020

dnevnem varstvu in/ali s stanovalci, hodijo zraven na izlete, tekmovanja, prireditve ... Dobijo
potrdilo oziroma vpis prostovoljnega dela v neformalni indeks.
Naj prostovoljca VDC Mojca Zupan in Rihard Majcen sta se v letu 2020 stanovalcem pridružila
le na treh srečanjih v začetku leta, sredi epidemije pa smo naredili še eno srečanje na dvorišču
VDC-ja. Nastopov pevske skupine Podvelnarji, ki jo zelo uspešno vodita, v letu 2020 ni bilo.
Naša prostovoljca Mojca in Riko sta s svojo naravnanostjo k človeku in preprostostjo postala
pomemben del življenja naših stanovalcev. Tudi tradicionalnega druženja na Medvedovi
domačiji, ki ga stanovalci vsako leto z nestrpnostjo pričakujejo, nismo izvedli zaradi ukrepov
za preprečevanje širjenja z novim koronavirusom. Prostovoljski projekt Podvelnarji smo prijavili
na natečaj Prostovoljec leta in prejeli priznanje od Mladinskega sveta Slovenije.
Prostovoljca v okviru Večgeneracijskega centra Zagorje Tone in Nina Beja sta do meseca
oktobra obiskovala naše stanovalce in imela z njimi tako imenovane pogovorne urice, ob
katerih so stanovalci zelo uživali. Ob sproščenem klepetu je beseda tekla o čisto vsakdanjih
stvareh, pa tudi o tistih bolj zaupnih in bolečih. Stanovalci so resnično cenili čas, za katerega
so čutili, da je namenjen izključno njim.
Prav tako je po zaključku projekta Nasmeh za vse kot prostovoljka ostala vključena Alja Vozelj.
S stanovalci so preko psihoterapevtskih obravnav, ki so potekale vzporedno v okviru projekta,
spletli prijateljske vezi, zato so kakšne proste urice izkoristili za obisk pokopališča, sprehod do
Europarka ali ribnika.
Prostovoljec Bojan Kastelic je tudi v letošnjem letu vodil interesno aktivnost Čebelice. Po koncu
poletja je pri stanovalcih nekako zmanjkalo interesa za čebelarjenje, zato smo z aktivnostjo
prekinili. Če pa si bodo stanovalci in uporabniki aktivnosti ponovno zaželeli, ko se razmere
malce umirijo, bomo z aktivnostjo vsekakor nadaljevali.
Enoto Litija sta v mesecu januarju obiskovali dve prostovoljki, ki sta se kasneje zaposlili preko
programa javnih del.
2 usposobljeni prostovoljki sta spremljali 4 uporabnike VDC-ja na poletne tabore
vseživljenjskega učenja, ki jih organizira Zveza Sožitje. Ostali tabori so bili zaradi epidemije
odpovedani, oziroma so sodelovanje na taborih odpovedali udeleženci sami.
8 prostovoljnih ur sta v mesecu januarju opravili še prostovoljki iz Srednje zdravstvene šole v
Zagorju ter prostovoljka Irena, ki si je želela pridobiti izkušnjo dela z osebami s posebnimi
potrebami.
V letu 2020 smo kot ESE organizacija imeli 2 prostovoljca. Miriam iz Španije in Mirsada iz
Bosne. Miriam se je v delo VDC-ja vključila že v letu 2019, z uporabniki so se družili predvsem
pri simpatičnih urah španščine, kjer so prepevali in spoznavali osnovne fraze v španskem
jeziku. Mirsad je bil v delo VDC-ja vključen praktično 4 dni na teden. Ker govor uporabnikom
ni bil ovira, se je Mirsad v življenje in delo z uporabniki zelo lepo vključil, a je njegovo druženje
z uporabniki prav tako prekinila epidemija. Po ponovnem odprtju DE je aktivno izvajal sprehode
z manjšim številom uporabnikov – in se z njimi družil le na prostem. ESE prostovoljci so skupaj
opravili 62 prostovoljnih ur v VDC Zagorje ob Savi.
Epidemija je v letu 2020 odnesla tudi mladinske izmenjave, s katerimi bomo vsekakor
nadaljevali, ko se razmere umirijo in bo situacijo to ponovno dopuščala.

2.2

5.8 IZVRŠEVANJE DELA V SPLOŠNO KORIST

VDC Zagorje ob Savi že od leta 2009 dalje sodeluje kot izvajalska organizacija za opravljanje
nadomestne kazni ob storjenih lažjih prometnih prekrških. V preteklem letu iz Urada za
probacijo zaradi epidemije nismo sprejemali kandidatov za izvajanje nadomestne kazni.

5.9

VDC KOT UČNA BAZA

Zavedamo se, kako pomembno je, da mladim ljudem, ki se izobražujejo za različne poklice za
delo z ljudmi, predstavimo le-te čim bolj praktično, z vrednotami, ki dajejo tem poklicem
poseben družbeni pomen. V letošnjem letu smo kot učna baza sodelovali s Fakulteto na
Primorskem – študijski program Aplikativna kineziologija, kjer smo 1 študentki
omogočili klinično in praktično usposabljanje.
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Praktičnega usposabljanja študentov in povezovanja z ostalimi šolami in vrtci iz Zasavja v
praktični obliki ni bilo. Izvedbo praktičnega pouka s Srednjo šolo Zagorje v okviru modula
Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju smo zaradi epidemije izvajali na
daljavo, z medsebojnim spoznavanjem, pogovori in dopisovanji.

6 INVESTICIJE, JAVNA NAROČILA, PROSTORSKI POGOJI
6.1

INVESTICIJE, NABAVE, VZDRŽEVANJE

Iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev MDDSZ v dnevnih enotah smo:
 zamenjali del dotrajane opreme informacijske tehnologije (1 stacionarni računalnika, 2
večja zaslona in stikalo switch 24 port);
 zamenjali 1 dotrajano staro televizijo, ki ni več delala;
 zamenjali 1 dotrajan sušilni stroj, ki se ga ni dalo več popraviti;
 kupili 1 dodaten pralni stroj, za pranje pralnih mask proti Covid-19.
Iz amortizacijskih sredstev v enotah bivanja smo:
 kupili 1 kosilnico, ki jo potrebujemo za košnjo trave v enoti Ribnik 1 in 2;
 kupili prenosno tuš kad, zaradi ločitve čistih in nečistih poti v enoti Ribnik, v primeru
potrebe po postavitvi rdeče cone;
 kupili 1 prenosni voziček s tremi vrečami in policami za ločevanje čistega in nečistega
perila, smeti in odlaganje, prevoz potrebnih pripomočkov za nego,
 nadomestili 1 dotrajan, nedelujoč pomivalni stroj, ki se ga ni splačalo več popraviti;
 nadomestili 1 dotrajan, nedelujoč pralni stroj, ki se ga ni splačalo več popraviti;
 nadomestili 2 stari TV, ki nista delovali več in se ju ni dalo popraviti;
 kupili 2 mikrovalovni pečici – 1 za nadomestitev pokvarjene, 1 dodatno, zaradi potreb
stanovalcev v hiši, kjer je še niso imeli;
 nadomestili dotrajan, nedelujoč mobilni telefon.
Iz EU sredstev projekta VIP Zasavje (80% financiranje) smo:
Nabavili in postavili igrala na dvorišču VDC-ja v Zagorju za aktivnosti uporabnikov na prostem,
ki so še posebej prav prišla v teh časih, ko se je bilo dobro čim več zadrževati izven zaprtih
prostorov: rusko kegljišče, dvojna gugalnica za gibalno ovirane, talna igra človek ne jezi se.
Ko bodo epidemiološke razmere ugodnejše, bo to dvorišče namenjeno vključujočim dogodkom
VIP Zasavje.
Iz sredstev poslovnega izida smo:
 zamenjali dotrajane delavniške stole za uporabnike, ki so bili že nevarni za sedenje in
varno delo uporabnikov (47) – pridobili predhodno soglasje MDDSZ;
 zamenjali dotrajane pisarniške stole za mentorje (7), ki niso bili več varni za sedenje –
pridobili predhodno soglasje MDDSZ;
 sofinancirali igrala na dvorišču VDC-ja (v višini 20 % vrednosti in DDV): rusko kegljišče,
dvojna gugalnica za gibalno ovirane, talna igra človek ne jezi se.
Ostanek presežka prihodkov nad odhodki 2019 in preteklih let bomo namenjen razširitvi
dnevne in bivalne enote v mansardi VDC Zagorje s prizidkom v letu 2021, skladno s
spremenjenim zazidalnim načrtom v letu 2018 in oddanim DIIP-om na MDDSZ. V prizidku
bomo v pritličju in prvem nadstropju pridobili dodatnem prostor za delavnici, saj že sedaj
primanjkuje prostora, ker je vedno več uporabnikov na invalidskih vozičkih, poleg tega nimamo
prostora za uporabnike z avtizmom, ki potrebujejo več miru. Nujno potrebujemo poseben
prostor za individualne obravnave, rehabilitacije, sproščanje uporabnikov, kar je sedaj
priložnostno urejeno v telovadnici, ter prostor za timske sestanke, interna izobraževanja, ki so
sedaj moteni, ker je edina možnost v jedilnici ali telovadnici, ki se redno uporabljata za dnevne
aktivnosti, katerim je prostor namenjen. Primanjkuje nam tudi skladiščnih prostorov.
V drugem nadstropju, v mansardi enote institucionalnega varstva, bomo razširili kapacitete za
4 začasne namestitve, po katerih je vedno več potreb. Naredili bomo dodaten skupen prostor
za druženja, saj je sedaj le 1 za 10 stanovalcev. Večina stanovalcev je starih oz. popolnoma
odvisnih od pomoči drugih oseb, zato je težko vsak dan vse prepeljati na sveži zrak. Z
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balkonom, ki ga bomo zgradili v prizidku, bomo lahko vsak dan tudi nepokretnim stanovalcem
omogočili bivanje na svežem zraku. Poleg tega bomo s prizidkom rešili čiste in nečiste poti,
saj se zaradi istega vhoda v dnevno enoto in enoto bivanja srečujemo s številnimi problemi, ki
so se povečali v času novega koronavirusa. Poleg tega bi s posebnim vhodom in požarnim
stopniščem rešili tudi problem požarne varnosti v mansardi.
Investicijsko vzdrževanje 2020 smo namenili:
 zamenjavi preostalih 7 dotrajanih oken v stari hiši bivalne enote na Trboveljski c. 6,
Zagorje ob Savi, ki niso tesnila in se je izgubljala toplotna energija, skladno z letnim
priporočilom za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti v zavodu.
 Zamenjavi dela halogenih svetil z varčnimi LED v dnevni enoti Zagorje, v objektu VDC,
cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi, skladno z letnim priporočilom za stroškovno
učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti v zavodu. V priporočilu je zapisano, da z
zamenjavo prihranimo do 70 % električne energije in izboljšamo naravno osvetljenost
do 40 % ter imamo tudi pri vzdrževanju svetilk do 10 % prihranek.
 Zamenjavi več kot 18 let starih kotnih ventilov v dnevni enoti Zagorje. Počistili smo vse
sifone, odtoke in zamenjali pipe, ki so bile nujno potrebne zamenjave. S tem smo
preprečili tudi nadaljnje nepredvideno izlivanje vode.
 Opravili smo vsa ostala tekoča vzdrževalna dela, ki so bila potrebna za normalno
delovanje zavoda in za preprečitev večjih škod v prihodnosti. Okolico smo uredili s
sezonskimi in trajnimi nasadi na vseh lokacijah.

6.2 JAVNA NAROČILA
Racionalni sistem nabav do meje, od katere začne veljati ZJN-3, imamo opredeljen v Pravilniku
o računovodstvu VDC Zagorje ob Savi. Za vse nabave, ki ne izhajajo iz sklenjenih pogodb ali
s strani odgovorne osebe podpisanih prijav (npr. na izobraževanja), kjer je vidna cena,
uporabljamo naročilnice. V primeru nabav, višjih od 500 EUR, pa je potrebno v zahtevku za
naročilnico še posebej utemeljiti izbiro dobavitelja, da je le-ta gospodarna. V letu 2020 smo
izvedli eno javno naročilo male vrednosti za organiziran prevoz uporabnikov. Izbran
najugodnejši prevoznik je bil Lakner Vera s. p. iz Hrastnika, s katerim dobro sodelujemo že
več let.

6.3

PROSTORSKI POGOJI IN ENERGETIKA

Svojo dejavnost smo v letu 2020 opravljali na 4 lokacijah:
Cesta 9. avgusta 59c,
Zagorje ob Savi:

Ljubljanska cesta 3,

1. uprava

Litija:

2. dnevna enota ZAGORJE (VVZ+SV)

dnevna enota LITIJA (VVZ)

3. enota bivanja v mansardi (IV) Podvelnarji.

Trboveljska cesta 6,

Trboveljska cesta 12,

Zagorje ob Savi:

Zagorje ob Savi:

enota bivanja v hiši (IV) - Ribnik 1

enota bivanja v hiši (IV) - Ribnik 2

Prostori v naših enotah zagotovljajo dostopnost za vse uporabnike brez arhitektonskih
ovir v sam objekt tako v delavnicah, sobah, WC-jih, na hodnikih kot tudi v večnamenskih
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prostorih. Uporabniki se lahko samostojno gibajo (tudi težje gibalno ovirani) po VDC-ju
(dvigalo) in se udeležujejo prireditev, interesnih in nadstandardnih aktivnosti, ki jih zanimajo.
Edino stanovanjska hiša na Trboveljski cesti 12, Zagorje ob Savi, je namenjena
samostojnejšim uporabnikom in ni prilagojena za gibalno ovirane.
Z vzpostavljenim energetskim knjigovodstvom na vseh naših lokacijah smo skrbno spremljali
porabo energentov pri izvajanju naše dejavnosti in sprejeli potrebne ukrepe za možne dodatne
racionalizacije na tem področju. Temu področju je bilo namenjeno tudi v predhodni točki
opisano investicijsko vzdrževanje, ki vključuje najpomembnejša navedena priporočila za
stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti zasavskega VDC (zamenjava
dotrajanih oken v stari hiši bivalne Ribnik in zamenjava halogenske razsvetljave glavnega
objekta na Cesti 9. avgusta 59c, Zagorje z led razsvetljavo).

7 NAMESTO ZAKLJUČKA
»Življenje se ne boji krize, kriza pa se boji Življenja« (P. N.).
In zasavski VDC-jevci smo tudi v letu 2020 Živeli, kljub krizi, ali pa prav zaradi nje celo bolj
ozaveščeno. Z dobro medsebojno povezanostjo, zaupanjem, odgovornostjo, sodelovanjem
smo uspešno uresničili glavne cilje in aktivnosti za leto 2020, ne glede na težke okoliščine. S
tem uresničujemo skupaj postavljene strateške usmeritve zasavskega VDC 2020–2025. Le-te
temeljijo na celovitem uresničevanju potreb uporabnikov ter podpirajo naš skupni in osebni
nadaljnji razvoj na vseh temeljnih področjih delovanja.
VIP VDC za dobro človeka in narave.
Vključujoče, Inovativno, Povezano, Vztrajno Dosegamo Cilje za dobro človeka in narave.
Strateška usmeritev 1: Podpora uporabnikom pri uresničevanju potreb: imeti, ljubiti, biti.
Strateška usmeritev 2: Smiselno delo vseh zaposlenih po načelu EKIPA (Enotna
Kompanija Itak Premaga Ase).
Strateška usmeritev 3: Participativno, gospodarno, transparentno, pravično in
razvojno naravnano vodenje z lastnim zgledom.
Strateška usmeritev 4: Vključujoče in povezovalno delovanje VDC-ja v ožjem in širšem
okolju.
Strateška usmeritev 5: Učeči se, inovativni in ozaveščeni VDC-jevci.
Letno poročilo pripravili: Heda Kovač, Boštjan Bebar, Domen Pociecha, Robi Lazar, Andrej
Gačnik, Eva Babič, Dominika Senčar, Marta Klopčič in Špela Režun v sodelovanju z vsemi
zaposlenimi.

Zagorje ob Savi, februar 2021

8 PRILOGE
Priloga 1: Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2020
Priloga 2: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2020
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Priloga 1: Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2020

SVET ZAVODA

DIREKTOR/ICA

Finančno računovodska
-kadrovska služba

Služba
osnovne oskrbe

Instuticionalno
varstvo

Služba
socialne oskrbe

Dnevna enota socialna vključenost

Služba
zdravstvene oskrbe

Dnevni enoti - Varstvo,
vodenje, zaposlitev pod
posebnimi pogoji

Bivalna enota
v 2 hišah
16-urno

Enota Litija

Stanovanjska skupina v
mansardi VDC
16-urno

Enota Zagorje
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Priloga 2: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 2020
v / na (naziv proračunskega uporabnika)
Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi
(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka)
Cesta 9. avgusta 59 c, 1410 Zagorje ob Savi
Šifra:
88.109
Matična številka: 5549612
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in
notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da
obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o
doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi
ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv
določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na
(naziv proračunskega uporabnika)
Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi
Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:
* samoocenitev:
kolegij (vodstvo)
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,
…) za področja:
V / Na (naziv proračunskega uporabnika)
Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi
je vzpostavljen(o):
1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje vpišite X):
a) na celotnem poslovanju,
X
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno
od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
X
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
X
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
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e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
X
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
X
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
X
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave
1. Uvedli smo elektronske naročilnice.
2. Dokončali smo ažuriranje procesov po sistemu kakovosti E-Qalin in opravili zunanjo presojo s strani Bureau
Veritasa (pridobljen certifikat kakovosti do začetka leta 2024).
3. Izjavo o oceni tveganj delovnih mest smo glede na aktualne razmere dopolnili z delom od doma in obiski
uporabnikov na domu.
4. V register tveganj smo dodali področje Covid-19.
5. Vzpostavili smo interna izobraževanja na daljavo in sestanke na daljavo, da ohranjamo razvojno
naravnanost zaposlenih, dobro počutje, informiranost v negotovih Covid-19 časih.
6. Reorganizirali smo delovanje, prilagodili procese dela zaposlenih, organizirali dnevne storitve v enotah
bivanja in prilagojene storitve s cilje čim večje varnosti pred okužbam Covid-19 in ohranitve delovanja
usmerjenega v potrebe uporabnikov.
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri
1. Dodatna izobraževanja na temo asertivne komunikacije za zaposlene.
2. Vse etične kodekse bomo vsaj 1-krat letno obnovili na sestanku zaposlenih
3. Naredili bomo usposabljanje za zaposlene iz pomena obvladovanja tveganj – register tveganj,
individualne ocene tveganja uporabnikov – dodatno boljši pretok informacij na tem področju.
4. Ažuriranje pravilnika o računovodstvu.
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Direktorica dr. Špela Režun
Podpis:
Zagorje ob Savi, 18. 1. 2020
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