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I. UVOD 

 

Delovanje Društva Sožitje Ptuj se je v preteklih dveh letih zelo spremenilo. Aktivnosti so 

potekale prilagojeno epidemiološkim razmeram, v večini primerov individualno, članstvo ni 

sodelovalo pri aktivnostih in druženjih v obliki, kot smo bili navajeni. Razmere so nas 

prisilile, da iščemo drugačne poti za izvajanje programov, saj smo želeli ponuditi članom to, 

kar jim običajno. 

 

V letu 2021 smo v okviru Društva izvajali 5 glavnih socialnih programov in sicer 

rehabilitacijske aktivnosti, izobraževalni program za družine, vseživljenjsko učenje na lokalni 

ravni, posebne socialne aktivnosti na lokalni ravni, družabne aktivnosti. Poleg tega pa smo 

bili aktivno vključeni tudi v programa vseživljenjskega učenja ter izobraževanja in 

usposabljanja družin v okviru Zveze Sožitje. 

 

Storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji smo  izvajali v skladu z 8. 

členom Pravilnika o standardih in normativih (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 

111/13, 102/15 in 76/17) ter v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, 

št. 3/07 –uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 –

ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – 

ZOA-A) in etičnim kodeksom socialnega dela.  

Vodenje in varstvo po tem zakonu obsegata organizirano celovito skrb za odraslo telesno in 

duševno prizadeto osebo, razvijanje individualnosti in harmoničnega vključevanja v skupnost 

in okolje, ter  zaposlitev v take oblike dela, ki omogočajo uporabnikom ohranjanje 

pridobljenih znanj in razvoj novih spretnosti. 
 

 

II. DRUŠTVENE DEJAVNOSTI 

 

2.1.    REHABILITACIJA: 

V okviru rehabilitacije smo v letu 2021 prejeli 4.608,28 € FIHO sredstev. 

FIHO sredstva so bila porabljena: 

- Za izvajanje individualne pomoči na področju komunikacije, govora in jezika, ki je 

potekala enkrat tedensko, ko so razmere to dopuščale, na sedežu društva v okviru 

podjemne pogodbe.  

- Za izvajanje pomoči pri mobilnosti in boljši telesni aktivnosti, ki se je izvaja dvakrat 

tedensko na sedežu društva, ko so razmere to dopuščale, na podlagi pogodbe o 

prostovoljstvu; 

- za nabavo pripomočkov, ki se uporabljajo v sklopu rehabilitacijskih programov in so 

bili potrebni zaradi preprečevanja možnosti okužbe z virusom Covid-19. 

- za tečaje plavanja pri plavalni šoli Gojazd s.p. 

- za izvajanje plesnega tečaja s učiteljem plesa Jernejem Brenholcem. 

-  

Skupno je bilo v tem programu porabljenih 3.594,71 €, razliko prejetih sredstev v znesku 

1.013,57 € prenašamo v leto 2022 in jo bomo porabili za izvajanje tečajev plavanja in plesa. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1403
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2.2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA DRUŽINE 

Vikend seminarja nam v letu 2021, zaradi epidemioloških razmer ni uspeli izvesti. Planirali 

smo ga v jesenskem času, nato pa ga tik pred odhodom, odpovedali zaradi močno povečanega 

števila okužb in zaostrovanja ukrepov. 

V mesecu juniju smo uspeli izpeljati vikend seminar za leto 2020 v Zrečah. Udeležilo se ga je 

36 članov. Sredstva, prenesena iz leta 2020, v znesku 4.580,80 smo porabili v celoti. 

 

2.3. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE NA LOKALNI RAVNI 

V okviru programa vseživljenjskega učenja na lokalni ravni smo izvajali kreativne delavnice 

in socialno vključevanje otrok in mladostnikov z MDR. Delavnice in obiski raznih dogodkov 

in institucij so potekale vodstvom prostovoljke koordinatorke in dveh spremljevalk. 

Udeleževalo se jih je 11 otrok in mladostnikov z MDR. Stroški organizacije teh aktivnosti in 

materiala so znašali 1.105,22 €. Za ta program smo prejeli 1.370,58 € FIHO sredstev. 

Neporabljena sredstva v znesku 265,36 € smo prenesli v leto 2022.  

 

2.4. POSEBNE SOCIALNE AKTIVNOSTI NA LOKALNI RAVNI 

V septembru smo izvedli izlet članov društva z namenom, da se udeležimo košarkarske tekme 

v Laškem, kjer je bilo organizirano presenečenje za našega člana in je lahko sodeloval na 

ogrevanju in tekmo spremljal s klopi. Ob tem smo obiskali še jamo Pekel in fontano piva v 

Laškem.  

Organizirali in izvajali smo tudi prevoze uporabnikov na tabore. 

Stroški na tem programu so znašali 1.328,20 €, prejeli 954,34 € FIHO sredstev, razliko smo 

pokrili s prispevki udeležencev in lastnimi sredstvi Društva. 

V letu 2020 smo na tem programu prenesli neporabljena sredstva v leto 2021. Ta sredstva v 

znesku 594,60 €, smo porabili za sofinanciranje strokovne ekskurzije članov v Kranjsko Goro 

v mesecu juniju.   

 

2.5. DRUŽABNE AKTIVNOSTI 

Podobno kot v letu 2020, so tudi v letu 2021 vsa tradicionalna družabna srečanja članov 

odpadla, saj je epidemija Covid-19 preprečevala druženje (pustovanje, občni zbor (poročila 

predstavljena v okviru vikend seminarja), miklavževanje,…). Ob upoštevanju vseh priporočil 

pa smo izkoristili čas za druženje ob izvajanju drugih programov. 

 

2.6. PROGRAMI NA NACIONALNEM NIVOJU 

Vseživljenjskega učenja na nacionalnem nivoju se je v letu 2021 udeležilo 25 OMDR iz 

našega društva, spremljalo jih je 8 spremljevalcev. Taborov so se lahko udeležili vsi 

prijavljeni člani, saj smo od drugih društev prejeli dodatno mesto v kvoti. 

V tem programu je bilo porabljenih 1.200,00 € za nagrade spremljevalcev, brez stroškov 

goriva in amortizacije vozil. Del stroškov smo pokrili s prispevki udeležencev, ostalo pa iz 

sredstev društva. Novost na tem programu je bila tudi prispevek udeleženca za tabor v znesku 

50,00 €. Prispevek so poravnali vsi udeleženci, mi pa smo ga na zahtevek prenakazali Zvezi 

Sožitje. 
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Programov izobraževanja in usposabljanja družin 2021 se je udeležilo 8 članov. Od tega sta se 

dve družini vključili v ohranjanje psihofizičnega stanja družin, dva člana pa programa za 

otroke in najstnike. Prispevke za udeležbo v znesku 1.247,80 € so poravnali udeleženci sami. 

 

V letu 2021 smo bili prav tako aktivni v projektu MO Ptuj – Občina po meri invalidov, kjer 

se predstavnik društva redno udeležuje sej Sveta za invalide in sodeluje v vseh projektih v 

okviru sveta. 

 

Še vedno smo v konzorciju skupaj s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 

Kamnik in OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj vključeni v projekt: »Spodbujanje socialne 

vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«  

 

Kljub težkim razmeram, ki so vladale v svetu zaradi virusa Covid-19, smo si v društvu 

prizadevali za dvig kakovosti življenja OMDR na našem območju in za čim boljšo 

prepoznavnost. Kolikor so nam razmere dopuščale, smo izvajali redne aktivnosti.  

 

Ob vseh dogodkih pa smo najbolj težko pričakovali dan selitve BE v nove prostore v Žabjaku. 

Vseh dogodkov, ki so bili izvedeni,  za dosego cilja ne bomo opisovali. Vedeli smo, da je na 

koncu vsakega tunela svetloba, zato smo vztrajali in uspeli.  

Moramo priznati, da je projekt v Žabjaku bolj uspel, kot smo pričakovali. Naredili smo 

največ, kar se je dalo, za naše stanovalce. Preselili so se v lepo, zeleno in mirno okolje. Poleg 

tega pa niso sami.  

Vendar  se na tej točki ne bomo ustavili. Želimo ustvariti boljše pogoje za življenje in delo za 

uporabnike in zaposlene v VDC. To je naša velika želja in naloga, ki nas čaka v prihodnje.  

 

V prihodnje si prav tako želimo aktivno vključiti v naše programe čim več članov, predvsem 

pa mladih družin in jim ponuditi čim bolj kvalitetne storitve, za kar si vedno znova 

prizadevamo vsi izvajalci.  

 

Izpostavljamo nekaj aktivnosti, ki so bile izvedene v  sodelovanju med posameznimi programi 

društva, kljub drugačnim načinom delovanja (delavnice, VDC in BE): 

- V marcu so se nogometaši udeležili priprav v okviru SOS na Debelem Rtiču. 

- V aprilu so se potekale delavnice v hotelu Tisa na Pohorju. 

- V maju je bil  organiziran piknik v športnem centru Šumica v Cirkulanah. 

- Uspešno je bil izveden vikend seminar v Zrečah. 

- V juniju organiziran  izlet VDC-ja po Prekmurju, ter dvodnevni izlet po Gorenjski. 

- Ob koncu junija smo se udeležili  prireditve Radia Ptuj »Vsi skupaj smo za enakost, 

prijateljstvo, pomoč.« 

 

- Julija so bili uporabniki VDC na kopanju v Ormožu. 

- Obiskali  so likovno delavnico v centru »Špajza modrosti«. 
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- Avgusta je bil opravljen ogled dvorca Ristovec in se udeležili otvoritve  Rimskih in 

grajskih iger. 

- Septembra smo se vključili v dobrodelni dogodek »Vključi srce«, skupaj s šolo 

Ljudevita Pivka. 

- Atletskega mitinga. 

- V mesecu decembru obisk pri vseh članih z MDR in jih presenetili z darilom. 

 

III. IZVAJANJE STORITVE 

 

Tudi leto 2021 je bilo v veliki meri zaznamovano s COVID-19, a smo kljub temu poskušali v 

Varstveno delovnem centru Sožitje Ptuj slediti zastavljenim smernicam dela in svojemu 

primarnemu poslanstvu, ki je bilo usmerjeno v izboljšanje kakovosti življenja vključenih oseb 

in k njihovi čim večji samostojnosti.  

 

Uporabniki storitve so odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki pri 

svojem uresničevanju vsakdanjih življenjskih ciljev potrebujejo podporo oz. pomoč. 

Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je bila prilagojena na 

uporabnikove potrebe, predstave, omejitve in želje, pri tem pa smo jim nudili podporo, da so 

lahko zaživeli čim bolj polno življenje v ožji in širši socialni skupnosti.  

Na delo z uporabniki je tudi v letu 2021 imel velik vpliv COVID-19. Storitev vodenja, varstva 

in zaposlitve pod posebnimi pogoji smo izvajali skozi vse leto, vendar se je vključevalo 

različno število uporabnikov, glede na trenutne razmere.  Za krajše obdobje je bil VDC 

(VVZ) v obdobju okužbe s COVID-19 v IV, zaprt, zaradi zagotavljanja rdeče cone in 

preprečevanja križanja z belo cono.  

Veliko aktivnosti, ki so bile načrtovane je bilo izvedenih z omejitvami, nekatere pa so tudi 

odpadle.   

 

V okviru tega  smo sledili ciljem:  

1. Krepitvi  moči vključenih uporabnikov pri aktivnem vključevanju v življenjsko okolje 

(samostojni prihodi in odhodi v storitev, samostojni odhodi v mesto urejanje upravno-

administrativnih zadev), samostojni odhod k frizerju, samostojno nakupovanje, 

samostojni obisk lekarne (dvig zdravil ali nakup). 

2. Obnavljanje znanj v zvezi z ukrepi samozaščite pred okužbo, izvajanje praktičnih 

aktivnosti (delavnice) 

3. Povezovati z okoljem z namenom aktivnega vključevanja – integracija uporabnikov 

(sodelovanje na različnih prireditvah (kot pasivni ali aktivni udeleženec). 

4. Vključevati v druge javne institucije ter aktivnosti (knjižnica, društva, športne, 

kulturne….). 

5. Razviti kakovostne storitve po meri uporabnika, v skladu z njihovimi specifičnimi 

potrebami, 

6. Zagotoviti možnost lastnega kreiranja storitev v skladu s svojimi željami in potrebami, 

in oblikovanje lastnega programa. 

7. Podpora  družini uporabnikov in jim nuditi razbremenitev. 

8. Zagotoviti kontinuiteto izobraževanja za usposobljenost kadrov, 

9. Razviti raznolike oblike zaposlitve in povečati prodajo izdelkov in storitev, 

10. Razviti projektne naloge in aktivno vključiti uporabnike.  

11. Spodbujati zdrav način življenja uporabnikov in osveščanje staršev.  
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12. Sodelovati v aktivnostih SOS in drugih. 

 

3.1. Vodenje, varstvo, zaposlitev pod posebnimi pogoji: 

Storitev VVZPP zajema postopke in opravila za: 

- organizacijo in izvajanje varstva oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki 
dolgoročno in trajno rešuje njihovo problematiko ter zadostuje temeljne človeške, 

ustavne in zakonske dolžnosti; 

- organizacijo in izvajanje celostne skrbi in storitev vodenja oseb z motnjo v duševnem 
in telesnem razvoju, s katerimi jim omogoča zagotavljanje temeljnih življenjskih 

potreb, ohranjanje pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvijanje in 

usposabljanje novih sposobnosti, pridobivanje socialnih in delovnih navad, razvijanje 

individualnosti, ter jim omogoča socialno udejstvovanje v življenju in družbi; 

- organizacijo in izvajanje posebnih oblik priprave, usposabljanja in uvajanja na 

zaposlitev, zaposlitev oz. delovno okupacijo ter integracijsko zaposlitev; 

- storitev v obliki dnevne obravnave obsega še osnovno oskrbo, ki zajema zagotavljanje 
ustreznih prostorov, ogrevanje, porabo energije, čiščenje in vzdrževanje prostorov, 

zagotavljanje prevoza in primernega toplega obroka. 

3.1.1. Vodenje: 

- pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, individualni pogovori in pogovori v 
skupini, 

- oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov,  

- vzdrževanje stikov in sodelovanje s posameznikom oziroma njegovimi svojci,  

- sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami, 

- organiziranje prosto časovnih aktivnosti, možnost izbire različnih oblik aktivnosti po 

interesih, 

- spoznavanje ožje in širše okolice 

- razvijanje lastne odgovornosti in samozavesti, 

- ohranjanje in nadgrajevanje že pridobljenih znanj (uporaba denarja, branje, pisanje, 
računalniško opismenjevanje, učenje angleščine..), ohranjanje in razvijanje novih 

sposobnosti ter spretnosti,  

- pomoč v medosebnih in partnerskih odnosih med uporabniki, 

- korekcija in terapija vedenjskih in osebnostnih motenj; 

- osvajanje pravil in vrednot za samostojno življenje, spodbujanje osebne samostojnosti in 
razvoja skrbi za samega sebe (skrb za urejen videz, osebno higieno, hranjenje),    

- preventiva v smislu vzgoje o zdravi in dietni prehrani 

- preventiva in poudarek na skrbi za svoje telo in zdravje ter pomen gibanja 

- ohranjanje, pridobivanje in razvijanje socialnih navad (samozagovorništvo, solidarnost,   
medsebojna pomoč pri posameznikih in v skupini), 

- usmerjanje uporabnikov v smeri smotrne in kakovostne izrabe prostega časa, 

- harmonično vključevanje v skupnost in vse sfere matičnega okolja po načelih 
normalizacije in integracije ter ne nazadnje tudi razbremenjevanje družin z invalidno 

osebo. 

3.1.2. Varstvo: 

- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,  

- spremljanje, nudenje podpore ter zagotavljanje občutka varnosti, 

- pomoč pri vstajanju, oblačenju, obuvanju, sezuvanju in slačenju,  
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- pomoč pri gibanju in hoji,  

- pomoč pri komunikaciji in orientaciji,  

- ter organizacijo prevozov, ki niso zdravstveno indicirani. 

3.1.3. Zaposlitev pod posebnimi pogoji: 

- zaposlitev pri proizvodnih ali drugih delih oziroma delovna okupacija,  

- prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim posameznika,  

- razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, pridobivanje in razvijanje delovnih navad ter 
delo glede na sposobnosti, 

- dajanje možnosti za opravljanje koristnega, vendar njihovim sposobnostim primernega  
dela 

- uvajanje v delo,  

- zagotavljanje pogojev za varno delo,  

- spremljanje delovnega procesa,  

- nabava sredstev in pripomočkov za izvajanje programov,  

- ter promocija in prodaja izdelkov. 
 

Tabela 1: Sodelovanje s kooperanti: 

Zap. št. Kooperant znesek 

1  LP Myron (sestavljanje škatel) 19,18 

2 Ptujske tiskarne (upogibanje in sestavljanje škatel) 1.079,32 

3 Zavod M. Veržej (konsignacijska prodaja izdelkov) 191,50 

 4 PGD Stojnci (pranje prtov) 26,25 

5 TD Ptujska gora (konsignacijska prodaja izdelkov) 153,90 

6 TBP d.d. (sestava liberjev) 442,37 

7  Pernat Stane s.p. (sestava cevnih objemk) 3.334,90 

8 Modmed d.o.o. (pranje) 1.011,48 

 SKUPAJ 6.258,90 

 

Iz tabele je razvidno, da smo sodelovali s šestimi podjetji za katera smo opravljali 

posamezne storitve in s prodajo lastnih izdelkov v 2 konsignacijskih prodajalnah. Število 

sestavljenih kosov je opredeljeno v poročilo delavnice 1.  

 

Tabela 2: Tržna dejavnost lastnega programa – lastno trženje 

Zap. št. Kooperant znesek 

1 Trgovina na sedežu VDC 1.519,93 

2 Trgovina Murkova (od oktobra 2021) 141,50 

3 Zunanji kupci po spletnem naročilu 282,00 

 SKUPAJ 1.943,43 

 

V celotni strukturi prihodkov lastna dejavnost predstavlja manjši tržni delež (31,05%) in 

kooperacija v 68,95 % deležu. 

 

3.1.4. Osnovna oskrba: 

- zagotavljanje sanitarnih prostorov,  

- prostorov za osebno higieno in skupnih prostorov, 

- organizacijo prevozov v zvezi s prihodi in odhodi uporabnikov, 

- ogrevanje, porabo energije, čiščenje in vzdrževanje prostorov, objekta in okolice, 
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- ter pripravo in serviranje starosti in zdravstvenemu stanju primernega toplega obroka. 
Zagotavljanje obroka v storitvi VVZ je v času poslabšanja epidemioloških razmer v zvezi 

s COVID-19, ko je delo potekalo v posameznih »mehurčkih« potekalo v skupnem 

prostoru, v časovnem razmiku, v 4 skupinah. Po izboljšanju epidemiološke situacija pa 

smo ponovno pričeli odhajati  na malico v gostinski lokal, vendar v 4 skupinah. 

 

V mesecu novembru smo opravili nabavo še 1 kombiniranega vozila, kar je bilo potrebno 

zaradi selite IV na drugo lokacijo. Že po zaključeni karanteni uporabnikov IV (januar) in 

izvajanju prevozov po »mehurčkih« smo opravili reorganizacijo prevozov uporabnikov, tako 

da smo potrebovali le 1 zunanji prevoz. Zato smo v mesecu februarju pristopili k zbiranju 

ponudb. Prejeli smo le 1 ponudbo za izvajanje prevoza, prijavil se je prevoznik Kmetec, ki je 

že  izvajal prevoze. V spodnji tabeli prikazujemo opravljene prevoze z vsemi vozili, tudi 

pogodbenim: 

 

Tabela 2: Prevozi izraženo v kilometrih 

Prevozno sredstvo Prevoz 

uporabnikov 
Nabava 

materiala 

Prostočasne  

aktivnosti 

SKUPAJ Letni 

strošek 

Str/km 

Kombi MB PC 516 20.364  6.054 0 26.418    

Kombi AF 781 18.652 3.318 0 21.970   

Kombi MB 17 BTU - nov 2.300 0 0 2.300   

OV MB IE 905 2.860 2.861 1.430 7.151   

SKUPAJ 44.176 12.233 1.430 57.837   

Pogodbeni prevoz 12.615      

SKUPAJ LAST+POG. 56.791      

 

Pogodbeni prevozi so v prilogi prikazane po posameznih mesecih. 

 

3.1.5. Uporabniki storitve: 

Na vključitev uporabnikov v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je v 

letu 2021 bilo zaznati posledice uveljavljanja Zakona o osebni asistenci. Posledično je bilo 

sklenjenih nekaj dodatkov k dogovoru zaradi zmanjšanja ur vključenosti. Na dan 31.12.2021 
je bilo vključenih 36 uporabnikov, ob upoštevanju odsotnosti zaradi osebne asistence (OA) pa 

34, sicer s koncesijsko pogodbo še vedno 30 mest. Povprečno število vključenosti pa je bilo 

34,3 uporabnika. Uporabniki so razdeljeni v delavnice, ki so interesno razdeljene: 

- 1 skupina (kooperacija, pralnica) vključenih 13 uporabnikov, 

- 2 skupina (kooperacija, lastni program) vključenih 10 uporabnikov, 

- 3 skupina (tekstilni program) vključenih 7 uporabnikov  in 

- 4 skupina (obd. gline) vključenih  6 uporabnikov. 

 

Skupaj je 21 moških in 15 žensk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



S              SOŽITJE-medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem in           

                                   telesnem razvoju Ptuj, Rajšpova ulica 20, 2250 PTUJ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Matična številka:5257450; DŠ:605828271; TRR pri SKB za VDC Sožitje Ptuj:SI56 0318 2100 0506 656;  

Nova KBM za Društvo Sožitje Ptuj:SI56 0420 2000 0776 422 

Letno poročilo 2021 

St
ra

n
1

0
 

 

Tabela 3: Starostna struktura uporabnikov SURS na dan 31.12.2021: 

Starost od  do moški ženske skupaj 

15-18 0 0 0 

18-25 0 0 0 

25-35 7 3 10 

35-45 6 6 12 

45-55 3 4 7 

55-100 5 2 7 

SKUPAJ 21 15 36 

 

Iz tabele je razvidno, da v prvih dve starostnih skupinah (podatki SURS) ni uporabnikov. 

Največ uporabnikov je v starostni skupini  od 35 do 45 in 25 do 35 let. Povprečna starost 

uporabnikov vključenih v VVZ v letu 2021 je 44,0833 let. V starostni skupini od 55 do 100 

let je 7 bilo uporabnikov.  

 

3.2. Institucionalno varstvo – BE: 

V  bivalno enoto je bilo  vključenih 13 uporabnikov (6 moških in 7 žensk). Starostna struktura 

je v velikem razponu in visokem starostnem povprečju.  

V institucionalnem varstvu je bilo na voljo kombinirano in osebno  vozilo. Prevozi v 

institucionalnem varstvu vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z 

uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti. Zagotavljamo prevoze v zvezi z zdravstvenimi 

potrebami uporabnikov, urejanjem dokumentov in drugih osebnih zadev ter bogatenje prosto 

časovnih aktivnosti, obiskovanje različnih prireditev in za zagotavljanje osnovne oskrbe 

(nabava živil,…). 

Za izvajanje ne nujnih zdravstvenih prevozov smo se posluževali reševalnih prevozov. 

 

Storitev v bivalni enoti smo izvajali v skladu z veljavno zakonodajo s področja socialnega 

varstva in zdravstva. 

 

V letu 2021 se je zaključevala gradnja objekta v katerem so najeti prostori za selitev bivalne 

enote iz Rajšpove ulice 20 na novo lokacijo Žabjak 1A, kjer so bistveno boljši pogoji bivanja, 

tako prostorsko, kot ustreznostjo zunanjih površin. Selitev je bila 8. novembra 2021. V 

povezavi s selitvijo je bilo potrebno dodatno organizirati prevoz uporabnikov iz IV v VVZ. 

 

Obravnava v IV (BE) stanovalcem nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. 

Pri delu  še posebej upoštevamo naslednja načela: 

- načelo normalizacije, 

- načelo kakovosti življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju 
 

Pri delu smo dosegali zastavljene cilje dela: 

1. razviti čim bolj svobodne, samostojne in ustvarjalne osebnosti ob upoštevanju 

individualnih potreb, želja in sposobnosti posameznika, 

2. omogočiti usposabljanje za delo ter zagotavljati kulturno, socialno in rekreativno 

udejstvovanje, 

3. zagotoviti zadovoljevanje eksistencialnih potreb, 

4. zagotavljati življenje enakovredno vsem, 

5. humanizirati odnose. 

6.  
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Izvajali smo  delovne naloge s poudarkom na: 

1. zagotavljanju osnovnih življenjskih razmer: prehrana, higienski in zdravstveni pogoji, 

2. pomoči pri delu, zaposlovanju, usposabljanju, urejanju lastnega okolja, 

3. svetovanju, usmerjanju in vodenju, 

4. zaščiti socialne, osebne integritete ter zdravja, 

5. pomoči pri oblikovanju prostega časa, 

6. pomoči pri razreševanju konfliktov, emocionalnih kriz, osebnih stisk, stresnih dogodkov, 

ipd., 

7. pomoči in svetovanje pri usklajevanju notranjih in zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na 

življenje v stanovanjski skupini, 

8. podpori in pomoči pri zagotavljanju formalnih, pravnih in človekovih pravic, 

9. pomoči pri ohranjanju stikov s svojimi bližnjimi, svojci in prijatelji.  

 

Skupne naloge v bivalni enoti: 

- učenje samostojnega življenja, neprestano srečevanje z novimi situacijami, kar je od nas 
zahtevalo prilagajanje in obvladovanje le-teh 

- skupinsko čiščenje hiše, opravljanje dežurnih opravil  

- urejanje in vzdrževanje ožjega in širšega bivalnega okolja, 

- trening asertivnosti, 

- skupinski izleti, vključevanje v društvene dejavnosti, VŽU na nivoju društva in Zveze 
Sožitje Slovenije, 

- vključevanje v socialni program koncesionarja, 

- skupna praznovanja rojstnih dni, 

- počitnice z različnimi skupinskimi akcijami in aktivnostmi 

- individualni pogovori z uporabniki, 

- sestanki vseh stanovalcev in delavcev, 

- timski sestanki – aktivno sodelovanje uporabnikov, 

- razvijanje solidarnosti in pomoči sostanovalcem, 

- vzdrževanje stikov in sodelovanje s starši, zakonitimi zastopniki in svojci, 

- skrb za zdravje in osebno higieno, 

- gibanje v okolju – orientacija v bližnji okolici in mestu, uporaba javnega prevoza, gibanje 
v  prometu 

- osvajanje pozitivnih oblik vedenja, 

- sprostitvena rehabilitacija za stanovalce 
 

3.2.1. Osnovna oskrba, 

ki zajema bivanje v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih sobah, zagotavljanje sanitarnih 

prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za programe, 

pranje, likanje in šivanje, čiščenje in vzdrževanje prostorov objekta in okolice ter druge 

potrebne storitve. Organizirano prehrano - priprava in serviranje celodnevne prehrane 

starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov ter nudenje prevoza. 

Bivanjske razmere so se z novembrom, po preselitvi stanovalcev bivalne enote na novo 

lokacijo, bistveno izboljšale.  

 

3.2.2. Socialna oskrba, 

je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije 

in vodenja uporabnikov. Vključuje izvajanje nalog  varstva, posebne oblike varstva, 

vodenja ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva.  
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3.2.3.Varstvo, 

      nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju,    

      oblačenju,  premikanju, hoji, komunikaciji in orientaciji). 

- ohranjanje in razvoj samostojnosti, razvoj socialnih odnosov, prilagajanje zaposlitve, 
korekcija in terapija motenj, aktivno preživljanju prostega časa ter reševanje osebnih in 

socialnih stisk. 

 

3.2.4. Vodenje, 

oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in sodelovanje s 

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

organizacija prosto časovnih dejavnosti. 

 
3.2.5. Zdravstvena nega 

V okviru BE izvajamo in zagotavljamo (zaradi nujnih potreb) program zdravstva – 

zdravstvena nega II. in III. Zdravstveno nego  izvajamo na osnovi podeljene koncesije in 

pridobljenega dovoljenja za opravljanje zdravstvene nege s strani MZ, nosilec dejavnosti pa je 

diplomirana medicinska sestra (vodja tima), Simona Kokot.  

Na osnovi pogodbe za zdravstveno nego bomo tudi v prihodnje  izvajali pogodbeno storitev z 

zdravnico Andrejo Čelofiga, dr. med., spec. psihiatrije in sicer 3 ure na mesec. Zdravstveno 

nego izvaja diplomirana medicinska sestra ½ delovni čas in 2 zdravstvena tehnika vsak do 30 

% delovne obveznosti, 70 % pa kot varuh v institucionalnem varstvu in 1 bolničar/negovalec, 

ki sicer nima izobrazbe kot bolničar, ampak farmacevtski tehnik, saj ob razpisu ni bilo 

ustrezne ponudbe. 

 

Zdravstvena nega obsega samostojno soodvisno obravnavo usmerjeno na telesno, duševno in 

socialno področje. Vključuje promocijo zdravja, preventivo ter skrb za bolne. Zdravstvena 

nega je kompleksna in strokovno zahtevna služba in dejavnost. Narekuje jo sodobni koncept 

medicine, ki upošteva uporabnika kot celostno osebnost. O celostni negi uporabnika 

govorimo, kadar upoštevamo vse uporabnikove fiziološke, psihične in socialne potrebe. Pri 

vsakem posamezniku upoštevamo določene prilagoditve in spremembe, ki jih zahtevajo 

njihove specifične lastnosti. Pri obravnavanju uporabnikov sledimo individualnim potrebam 

in razvijamo kontinuiran individualni pristop. Zdravstvena nega omogoča sistematično 

spoznavanje in ugotavljanje ter reševanje problemov in upoštevanje naslednjih načel 

zdravstvene nege: usmerjenost k uporabniku, upoštevanje uporabnika in celovita oskrba. Tako 

nego si želi in potrebuje vsak uporabnik. 

Storitev zdravstvene nege smo izvajali v institucionalnem varstvu v sodelovanju z 

uporabnikom, njegovo družino in člani negovalne ter zdravstvene skupine ter v skladu s 

Splošnim dogovorom in Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev. Z ZZZS je 

potekala elektronska izmenjava podatkov. 

 

Glavne naloge zdravstvene nege, ki jih bomo izvajali: 

- stalen nadzor splošnega stanja, 

- priprava, razdeljevanje in aplikacija zdravil, 

- zdravstvena vzgoja uporabnikov in njihovih svojcev (seznanjanje o zdravju, bolezni, o 
preventivnem delovanju, zdravi prehrani, ustreznih higienskih navadah, usmerjanje za 

skrb za lastno zdravje), 

- promoviranje varnega okolja,  

- dnevno smo spremljali in evidentirali psihično stanje, 
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- pomoč uporabniku pri prilagajanju na spremenjen način življenja,  

- skrb za ureditev in vzdrževanje takšnega okolja, ki bo fizično in psihično ugodno vplivalo 
na uporabnikovo počutje v stanovanjski skupini, 

- individualna priprava na življenje izven institucije, 

- odvzem materiala za laboratorijske preiskave, 

- pomoč uporabniku pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti,  

- pomoč do terapevtsko zaželene lege in pomoč pri gibanju,  

- pomoč pri hranjenju in hranjenje (po potrebi),  

- pomoč uporabniku pri izločanju, kontrola odvajanja, aplikacija odvajal, 

- manjše preveze, aplikacija obkladkov,  

- opazovanje, merjenje, zapisovanje in poročanje o fizioloških in patoloških pojavih pri 
uporabniku,  

- pomoč uporabniku pri vzdrževanju telesne temperature,  

- skrb za počitek in spanje,  

- skrb za varnost,  

- skrb za aktivnost in razvedrilo,  

- pomoč uporabniku v stikih z okolico,  

- spremstvo in nadzor (nadzor terapije, socialni nadzor,..), 

- skrb za uporabnikove socialne probleme in pobuda ter pomoč pri njihovem urejanju,  

- izvrševanje določenih diagnostičnih in terapevtskih storitev ali pomoč pri teh storitvah  

- spremljanje in dokumentiranje izvedenih ukrepov, 

- raziskovanje,  

- izvajali smo tudi zdravstveno nego III in glede na potrebne medicinske postopke, pri 
katerih je porabljen čas negovalnega kadra več kot 1 uro, 

- sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter manegmenta zdravstvenih sistemov 
in izobraževanja. 

Podrobno poročilo je priloga. 

 

IV. KADROVSKO – ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

 

4.1. Kadri v VDC  (varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji): 9 

V letu 2021 je bilo kar nekaj kadrovskih sprememb, zaradi odhoda in upokojitve delavcev.  

Koncem leta se je iz porodniškega dopusta vrnila Iva Habjanič. 

Kadri v VVZ so prikazani v spodnji tabeli. 
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Tabela 4: Kadri v VVZ 
ime in priimek delovno mesto delež 

Srečko ŠALAMUN skupinski habilitator s pol. dodatkom 0,70 

Rebeka GULIN skupinski habiliator 1,00 

Petra ŠUSTER skupinski habilitator 0,80 

Srečko SIRC delovni inštruktor 1,00 

Sonja LOVREC delovni inštruktor 0,50 

Simona KOKOT delovni inštruktor 0,50 

Milena ŽITNIK varuh vodenje, varstvo in zaposlitev 1,00 

Evelina  PLOHL varuh vodenje, varstvo in zaposlitev 1,00 

Nataša KOPRIVNIKAR varuh vodenje, varstvo n zaposlitev 1,00 

Iva HABJANIČ varuh vodenje, varstvo in zaposlitev 1,00 

Milena HADŽIĆ varuh vodenje, varstvo in zaposlitev 0,50 

Bojana ŠUMAN KOREZ računovodsko/administrativni delavec 0,50 

SKUPAJ  9,50 

 

4.2. Kadri v BE  - institucionalno varstvo:4,44 delavca 

V IV je v lanskem letu odšla 1 delavka na porodniški dopust in imamo nadomeščanje. Kader 

v bivalni se deli na socialno oskrbo in zdravstvo in jih zato ločeno prikazujemo. 

 

Tabela 5: Kadri v IV- socialna oskrba 

Ime in priimek Delovno mesto Delež 

Petra ŠUSTER Skupinski habilitator 0,20 

Srečko ŠALAMUN Skupinski habilitator s pol. dodatkom 0,30 

Marina JUSTINEK Varuh institucionalno varstvo 0,70 

Edita VRŠIČ Varuh institucionalno varstvo 0,70 

Patricija DOBRUN Varuh institucionalno varstvo 1,00 

Sandra ŠRAJNER (Anja BEZJAK– 

nadomešča) 

Varuh institucionalno varstvo 1,00 

Bojana ŠUMAN KOREZ Računovodsko/administrativni delavec 0,25 

Skupaj  4,15 

Glede na priznano število kadra v socialni oskrbi imamo 0,29 minus, vendar je potrebno 

upoštevati še računovodstvo. 

 

4.2.1. Zdravstvena nega: 3,00 delavca  

V okviru financiranja zdravstvene dejavnosti (ZZZS) so nam po pogodbi za leto 2021 

pripadali 3 zdravstveni delavci. 

Kader v okviru zdravstvene dejavnosti je prikazan v spodnji tabeli: 

 

Tabela 6: Zdravstveni kader 

Ime in priimek Delovno mesto delež 

Simona KOKKOT Diplomirana med. sestra 0,50 

Marina JUSTINEK Srednja med. sestra 0,30 

Edita VRŠIČ Srednja med. sestra 0,30 

Suzana KOPČIČ Bolničar/negovalec 1,00 

Andreja ČELOFIGA PSIHIATER PO POGODBI 0,08 

Skupaj   2,18 
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Glede na priznano število delavcev imamo za 0,82 delavca manj, vendar se glede na dejansko 

zasedenost po strukturi delavcev (v normativu je priznane manj diplomirane medicinske 

sestre) finančno izide s predvidenimi sredstvi.  

Glede na to, da imamo v VVZ zaposleno delavko, ki je po izobrazbi delovni terapevt (spada v 

okvir zdravstva), na delovnem mestu varuh, bi bilo morda smiselno, da jo prerazporedimo za 

½ delovni čas  ali drug ustrezen delež v IV. 

 

4.3. Delovni čas 

Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je trajal od 7. ure do 15. ure. Od 

ponedeljka do petka. V primeru potreb so delavci iz storitve vodenja, varstva in zaposlitve 

pod posebnimi pogoji prerazporejeni v delo  bivalne enote. V letu 2021 je bila ta potreba še 

toliko večja zaradi zagotavljanja sive in rdeče cone.  

 

Delovni čas v institucionalnem varstvu pa je potekal od ponedeljka do petka med 14. in 22.  

ter 12. in 20. ter od 11. do 19. (skupinski habilitator). Nočno delo pa od 22. do 8. ure 

naslednjega dne med ponedeljkom in petkom in vikendom od 20. do 8. ure naslednjega dne. 

Dnevna izmena je med vikendom in prazniki med 8. in 20 uro.  

 

Zaposlenim je med delom zagotovljen odmor  v skladu s sprejetimi pravili o izrabi delovnega 

časa.  

Zaposleni svoj prihod in odhod registrirajo z uro. 

Vse podrobnosti so opredeljene v Pravilniku o delovnem času. 

 

4.4. Izobraževanje 

Izobraževanje zaposlenih je zaradi COVIOD-19 situacije bilo v veliki meri onemogočeno, 

oziroma je deloma potekalo v živo in deloma preko spleta. Izvedena so bila naslednja 

izobraževanja: 

 

Tabela 7: Izobraževanja v VVZ in IV 

Zp.št. Naslov izobraževanja Udeleženci datum 

1 Kakovost in varnost zdravstvene obravnave v 

socialnovarstvenih zavodih 

Simona Kokot 28.9. 

2 Specialno znanje s področja okužb povezanih z 

zdravstvom. Socialnovarstveni zavodi 

Simona Kokot 7.4. 

11.6. 

3 Kako si lahko pomagamo z glasbo Sonja Lovrec 18.12./ 2 ur 

4 Program vodenje socialnovarstvenih organizacij 

v času hitrih sprememb – modul I 

Petra Šuster 

Srečko Šalamun 

/ 8,5 ur 

5 Program vodenje socialnovarstvenih organizacij 

v času hitrih sprememb – MODUL II 

Srečko Šalamun 

Petra Šuster 

15.9./ 8,5 ur 

6 Program vodenje socialnovarstvenih organizacij 

v času hitrih sprememb – MODUL III 

Srečko Šalamun 

Petra Šuster 

29.9./ 8,5 ur 

7 Okužbe, povezane z zdravstvom, v 

socialnovarstvenih zavodih 

Simona Kokot 27.9. 

8 O nasilju v intimno-partnerskih odnosih in 

družini in njegovih številnih posledicah 

Nataša Koprivnikar 29.4./ 7 ur 

 

9 Kako postati umirjen, notranje trden in suveren 

v neprijetnih ali konfliktnih situacijah 

Patricija Dobrun 20.5./ 7 ur 

10 7.konferenca o kreativnosti: Srečni v službi Bojana Šuman Korez 15.4.,21.4./ 
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Sonja Lovrec 12 ur 

11 Posameznik z motnjo v duševnem razvoju-

raznolikost razpeta med medicino in 

vključenostjo v okolje 

Evelina Plohl 

Petra Šuster 

Srečko Sirc 

15.4.</ 7 ur 

12 Družba in povezanost Sonja Lovrec 12.5./ 1,5 

ure 

13 Delo z uporabniki storitev varstvno delovnih 

centrov 

Rebeka Gulin 

Petra Šuster 

31.5./ 6 ur 

14 Cepljenje proti SARS-COV2 imamo 

zdravstveni delavci res dovolj informacij 

Simona Kokot 4.2./ 

15 Regijski folklornega seminarja- razvijanje 

plesnosti pri otrocih in odraslih 

Evelina Plohl 11.9./ 8 ur 

16    

 

4.5. Preventivno zdravstveno varstvo 

V letu 2021 smo  v sodelovanju z ZD Ptuj  usklajevali  oceno zdravstvenega  tveganja, zaradi 

usklajevanja Ocene tveganja pri delu in požarne varnosti. Udeležba na planiranih športnih 

aktivnostih je bila v letu 2021 okrnjena, prav tako druge športne aktivnosti, zaradi COVID 

situacije.  

4.6. Letni razgovori in delovna uspešnost zaposlenih 

Pri doseganju ciljev vsake organizacije je pomembno aktivno sodelovanje vseh zaposlenih in 

vzpostavitev enakovrednega dialoga, ki vrednoti preteklost, načrtuje prihodnost in nad vse 

uspešno povezuje delo vseh v uspešno celoto. Letni razgovor je mehanizem, ki omogoča 

učinkovito načrtno delo vodij s sodelavci, spremljanje kadra in usmerjanje njihove strokovne 

usposobljenosti, razvojni potencial in delovno uspešnost. Analiziramo delo preteklega 

obdobja, določimo cilje in naloge za naslednje leto in se pogovorimo glede razvoja 

posameznika v podjetju. Letni razgovori so bili izvedeni v mesecu  marcu in sicer v obliki 

pogovora z esejskimi vprašanji. Odnos med zaposlenimi temelji na strokovni hierarhiji. 

V letu 2021 smo izvedli oceno  redne delovne uspešnosti v mesecu juniju in decembru. 

Izplačilo je bilo v mesecu avgustu 2021 za obdobje januar – junij in februarja 2022 za 

obdobje od julija do decembra..                               

Del plače za redno delovno uspešnost se javnemu uslužbencu določi na podlagi naslednjih 

kriterijev:  

- znanje in strokovnost, 

- kakovost in natančnost, 

- odnos do dela in delovnih sredstev, 

- obseg in učinkovitost dela in 

- inovativnost. 
 

4.7. Druge kadrovske strukture: 

- Delo v splošno korist: 
Z Ministrstvom za pravosodje, Probocijsko službo – enoto Maribor imamo sklenjeno 

pogodbo o možnosti opravljanja dela v splošno korist.  

V to delo so lahko vključene osebe, ki nimajo prekrška s področja dejavnosti, ki jo 

opravljamo (spolno in druge oblike nadlegovanja, fizično obračunavanje, odtujevanje, 

droge,…..). 
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V letu 2021 je bilo nekaj povpraševanja, za delo v splošno korist, vendar smo vključitev 

odklanjali zaradi COVID situacije. Tako sta bili v delo vključeni 2 osebi za krajše 

obdobje, z 1 osebo  pa smo sodelovanju z dogovorom s Probocijsko službi z mesecem 

oktobrom tudi prekinili.  

 

- Praksa učencev OŠ: 
Praksa učencev zaradi COVID situacije ni bila izvedena. 

 

- Praksa dijakov: 
Prav tako ni bila izvedena praksa dijakov zaradi omejevanja glede na COVID razmere.  

 

- Praksa študentov: 

V letu 2021 ni bilo prakse za študentov zaradi COVID situacije.   

 

- Prostovoljci: 
Tudi prostovoljstvo je v letu 2021 bilo  omejeno, skoraj  ni bilo vključevanja.  

 

4.8. Materialni pogoji 

Za opravljanje dejavnosti VDC in BE zasedamo prostore v skladu s Pravilnikom o standardih 

za izvajanje socialno varstvene storitve. 

 

Za opravljanje dejavnosti VDC razpolagamo s 496 kvadratnimi metri površin (4 delavnice, 1 

pa je bila spremenjena v sivo (rdečo) cono sanitarije, skupni prostori…), ter 350 kvadratnih 

metrov skupnih zunanjih površin. 

V dogovoru z najemodajalci smo še naprej koristili prostore v pritličju (sanitarije, garderobe, 

sejna soba, trgovina, skladišče) za kar ne plačujemo najemnine. 

Za izvajanje institucionalnega varstva razpolagamo s 341 kvadratnimi metri površin, v kar je 

vključen skupni prostor, 8 sob (s sanitarijami) in manjši skladiščni prostor.  

Glede na to, da se populacija v BE stara in s tem povezano nastaja več gibalne oviranosti so 

pogoji za bivanje bistveno spremenjeni. V sled tega smo si že v preteklih letih prizadevali za 

pridobitev soglasja k selitvi s strani MDDSZEM, ki smo ga prejeli v letu 2020.  te aktivnosti 

smo  vodili tudi v letu 2020 in uspeli pridobiti to soglasje. Selitev v nove prostore je bila 

opravljena 8. novembra.  

 

Za izvajanje storitve so prostori ustrezno opremljeni in tudi podprti z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo, ter drugimi tehničnimi sredstvi za nemoteno opravljanje 

dejavnosti. Ob ogledu prostorov s strani komisije MDDSZ je bilo ugotovljenih nekaj 

pomanjkljivosti na objektu in opreme, ki j jih je bilo potrebno odpraviti. Nekaj od tega je bilo 

odpravljeno že v letu 2021, nekaj manjših stvari pa je ostalo še za odpravo v letu 2022. 

 

S tem  zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje VDC in BE, ki so zakonsko opredeljeni v  

Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni 

list RS, št. 67/06).  

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2889
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V. STROKOVNO DELO  

 

5.1. Organiziranost strokovnega dela 

Strokovno delo v VDC in BE je ves čas sledilo našemu osnovnemu izhodišču in poslanstvu 

zagotavljati odraslim osebam z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, da se počutijo čim 

bolj enakopravne, odrasle, varne, spoštovane in koristne. Le-to  smo v VDC-ju zagotavljali 

preko storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter vsebinskimi in 

nadstandardnimi programi, ki osnovno storitev bogatijo. V BE pa  smo zagotavljali ustrezno 

storitev  preko osnovne in  socialne oskrbe, varstva ter  posebnih oblik varstva in vodenja 

hkrati  pa smo bogatili program z vsebinami, ki sodijo v okvir nadstandardne storitve. 

Pri strokovnem delu je v preteklem letu bil dan velik poudarek seznanjanju, učenju in 

upoštevanju ukrepov, ki so bili uvedeni za zajezitev in preprečevanje okužb s COVID-19. 

 

Strokovno delo v VDC in BE je zajemalo več nivojev in ravni delovanja in sicer: 

- Področje dela z uporabniki (individualno in skupinsko delo z uporabniki, delo s skupinami 
uporabnikov znotraj matične skupine in delo s skupinami uporabnikov izven matične 

skupine v dogovorjenem prostoru, kjer so se bodo počutili varne in pomembne), 

ugotavljanje potreb posameznega uporabnika – storitev smo prilagajali posamezniku 

(njegovim potrebam in željam v skladu z danimi možnostmi ter upoštevanjem 

posameznikove enkratnosti v telesnih, socialnih, ekonomskih, duševnih in kulturnih 

značilnostih), 

- področje dela z zaposlenimi (sodelovanje z delovnimi inštruktorji/varuhi in drugimi 
strokovnimi delavci ter organi nosilcev koncesije - Društvom Sožitje), tedenske in  

- mesečne koordinacije, delovni sestanek vseh zaposlenih. Sodelovanje v delovni skupini 
strokovnih delavcev in sodelavcev, katerih srečanja so v letu 2021 bila omejena.   

 

Strokovni svet je  dajal strokovne usmeritve in s tega področja sprejemal navodila in potrjeval 

izobraževanja. 

 

- Strokovno načrtovanje storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je 

potekalo prilagojeno, glede na situacije, ki so se spreminjale iz dneva v dan.  

- Delovni sestanki  so potekali po potrebi in prilagojeno. 
 

Pri delu smo v vse procese vključevali uporabnike storitev na različne načine in po že zgoraj 

navedenih smernicah  za  vključitev uporabnikov v timske obravnave glede na prilagojene 

razmere: 

- individualno  

- za posamezne skupine, 

- skupnih sestankov vseh uporabnikov ni bilo, zaradi zagotavljanja dela v »mehurčkih«, 

- na sestankih v matični skupini, 

- na srečanjih matičnih skupin izven matične delavnice, 

- v stanovanjski skupini pa na sestankih stanovalcev, 

- na timskih sestankih  ter na pobudo uporabnikov. 
 

Storitve smo izvajali z upoštevanjem splošnih strokovnih načel. Posameznika  smo 

obravnavali kot celoto z upoštevanjem njegovega dinamičnega procesa.  
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- izvajanje METODE PODPORE namesto nudenja pomoči (v primerih, kjer je to možno), 
kar pomeni, da je delavec uporabniku podpora, usmerjevalec in ne naredi namesto 

uporabnika to, kar on sam zmore. Zagotavljanje možnosti izbire ter soodločanja in 

prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve, 

 

- Individualno načrtovanje: strokovno individualno delo je temeljilo na reševanju stisk, 
krepitvi pozitivne samopodobe, še zlasti  pri obvladovanju jeze – agresivnih impulzov, pri 

osebnih konfliktnih, pri ohranjanju in izgradnji lastne vrednosti – samozavesti, pri učenju 

socialnih veščin, asertivnosti, samopohvale, dajanju pohvale, gradnji in ohranjanju 

partnerskega odnosa, razlikovanje med prijateljstvom in partnerstvom, razreševanju 

osebnih dilem kar je pomembno pri suportivnem strokovnem  delu.  

V pogovorih smo krepili pozitivno samopodobo uporabnikov, nudili  jim podporo in 

potrditev. Z uporabniki se bo na individualnih pogovorih iskalo in pregledovalo možnosti 

za izvajanje aktivnosti, načrtovanje prostega časa, možnosti za večje zadovoljstvo pri 

vključevanju v skupino, krepilo občutek varnosti, samospoštovanja in koristnosti. Skozi 

pogovore se bo krepila njihova lastna moč in odgovornost na različnih področjih 

vsakdanjega življenja, zavedanje sebe in svojih potencialov, razumevanje in spoštovanje 

svojih želja in potreb ter razumevanje in spoštovanje želja in potreb drugih.  

 

Izvajali smo redne obravnave s posamezniki, pri katerih so se kazale potrebe po 

kontinuirani obravnavi. 

 

Individualne razgovore z uporabniki smo vodili in usmerjali skupinski habilitatorji, po 

potrebi tudi drugi sodelavci, še zlasti v konfliktnih situacijah, kadar je bilo potrebno hitro 

in nujno posredovanje.  

 

Strokovno delo s skupinami uporabnikov  je potekalo na različne načine in sicer: 

- V BE  v okviru dogovorjenih sestankov vseh stanovalcev in po potrebi. Pobudo za sklic 
sestanka so podali stanovalci in zaposleni, 

- V VDC-ju je delo s skupinami potekalo v okviru vsakodnevnih pogovorov znotraj vsake 

skupine, enkrat mesečno skupaj vsi uporabniki VDC-ja z zaposlenimi.  

 

 

5.2. Sodelovanje uporabnikov 

Uporabniki so imeli možnost sodelovanja pri izvajanju storitve na različne načine. V okviru 

VDC-ja deluje: 

Svet uporabnikov, sestanki uporabnikov v matičnih delavnicah, individualni razgovori, 

razgovori po skupinah izven matične delavnice, skrinjica predlogov, pohval, pritožb, 

roditeljski sestanki. Ravno tako imajo uporabniki možnosti sodelovanja pri izvajanju storitve 

v stanovanjski skupini preko individualnih razgovorov, sestanki stanovalcev, sestanki sklicani 

po potrebi in prav tako preko skrinjice predlogov, pohval in pritožb. 

Uporabnike se je informiralo tudi preko oglasne deske, fb-profila, internetne strani, ustno, 

preko pisnih obvestil o izvajanju aktivnosti, letnega obvestila o načrtovanih aktivnostih.  

Svojci so aktivno sodelovali v okviru individualnih in timskih obravnav. Povabili smo jih ob 

različnih prireditvah in aktivnostih v enotah in izven. Mesečno smo starše/zakonite zastopnike 

pisno obveščali o načrtovanih dogodkih in aktivnostih za tekoči mesec. S svojci imamo redne 

stike tudi preko telefona. 
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Izdelovali so se tudi individualni načrti, pri izdelavi katerega je sodeloval uporabnik, 

seznanjeni pa so bili tudi starši. Letni delovni načrti so bili 2 x letno evalvirani. 

Skupina za samozagovorništvo v lanskem letu ni delovala. 

 

5.3. Dokumentacija 

O izvajanju storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in v bivalni enoti 

vodimo potrebno dokumentacijo o: 

- uporabnikovih storitvah,  

- delu strokovnih delavcev  in sodelavcev, 

- delu enot 

Pri delu smo vodili številno dokumentacijo: 

- sprejemna dokumentacija – KOMISIJA ZA SPREJEM, ODPUST IN 
PREMESTITEV 

- osebni list – osebna mapa uporabnikov – za vsakega vključenega 

- podatke o strokovnih in specialističnih obravnavah - redno  

- letno poročilo za vsako skupino posebej (v prilogi) 

- vodenje dokumentacije pri izvajanju individualnih programov – redno po 
opredeljenem programu in iz individualnega načrta ter polletne evalvacije ciljev.  

- Izvajanje in evalvacije ciljev so bile ravno tako združene z letnim poročilom in 

računalniško vodene.  

- vodenje dokumentacije za zdravstveno nego – za uporabnike iz IV 

- prisotnosti uporabnikov 

- prevozi uporabnikov 

- naročanje hrane - mesečno 

- evidenco vključenih upravičencev 

- timski sestanki  

- zapisniki koordinacij 

- pogovorne ure 

- zapisniki sestankov stanovalcev IV in uporabnikov VDC-ja  

- izjave, soglasja zakonitih zastopnikov 

- ISOV program za evidence uporabnikov. 
 

Strokovno dokumentacijo smo tudi vodili in urejali v skladu s predpisi o varstvu osebnih 

podatkov (GDPR) –  shranjene v ognjevarni omari v VDC-ju in BE ter strežniškem nosilcu.   

 

5.4. Komisija za sprejem, odpust in premestitev 

Komisija je delovala glede na potrebe in vse vloge za sprejem obravnavala skladno s 

postopkom. 

Komisija za sprejem, odpust in premestitev je vodila evidenco prošenj po vrstnem redu 

prispelih popolnih prošenj.  

V letu 2021 novih sprejemov ni bilo, bila pa je ena prekinitev dogovora o vključitvi v IV 

(marec) in sklenjen dogovor o vključitvi v IV (december) za 1 uporabnico, ter konec oktobra 

prekinitev dogovora za uporabnico, ki se je vključila v VVZPP in IV ZUDV Dornava. 

 

VI. METODE DELA  

Socialno varstveno storitev smo  izvajali po metodah: 

- individualnega in 
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- timskega dela, 
ter načelih: 

- individualizacije, načelo individualne obravnave; 

- multidisciplinarnosti; 

- celovitosti obravnave; 

- aktivnosti; 

- avtonomnosti ter možnosti izbire; 

- vsestranske koristnosti – zaposleni skupaj z uporabnikom poišče rešitev in pri tem 

upošteva interese vseh udeleženih v problemu, to pomeni, da dogovorjena rešitev vsem 

prinese uresničljivo korist in zadovoljstvo – uporabniku, svojcem, ostalim sodelujočim in 

vključenim v problem; 

- kontakta – zaposleni vzpostavi kontakt z vsemi udeleženimi v problemu, vzpostavi 
neposredno komunikacijo z vsemi, ki so vpleteni v problem oziroma lahko prispevajo k 

rešitvi. Prav tako spodbuja, omogoča in vzdržuje nadaljnjo komunikacijo; 

- interpozicije – pomeni vlogo, ki omogoči spreminjanje bližine in oddaljenosti, empatijo in 
sočutje ali vsestransko pristranskost; omogoča tudi distanco, ki je nujna za ravnanje, za 

akcijo, za projekt rešitve; 

- socialno ekološko načelo – zaposleni najprej aktivira, mobilizira, krepi naravne socialne 
mreže uporabnikov (družina, skrbniki, prijatelji, osebe, ki jim nekaj pomenijo …); 

- pogajanja – tu se razvijajo možne funkcionalne spremembe v sistemu po poti pogajanja in 
dogovorov; 

- sodelovanja – govorimo o sodelovanju s »tretjimi«, ki jih pri delu z uporabnikom 
potrebujemo; te osebe niso neposredno udeležene v problemu, potrebujemo pa njihovo 

sodelovanje, da bi problem rešili (npr. ustrezna služba Centra za socialno delo …); 

- odpiranja problema – dovoljuje strokovnemu delavcu, da tudi svojo nemoč podeli z 

udeleženimi v problemu; spodbuja nas, da si upamo priznati, če ne vemo, kam hočemo 

priti in zaprosimo za pomoč družino ali druge strokovnjake. 

 

- Timske obravnave so potekale glede na problematiko in potrebe uporabnikov. Na 
timskih sestankih bomo iskali morebitne izboljšave oziroma drugačne pristope pri 

posameznem uporabniku znotraj tedenskih in mesečnih koordinacij dela. Strokovni timi 

so bili sestavljeni iz strokovnih delavcev in sodelavcev, uporabnikov in njihovih staršev 

oziroma zakonitih zastopnikov glede na to, katerega uporabnika smo obravnavali.  

 

- Timske obravnave je skliceval vodja tima in poskrbel za zapisniško evidenco. Uporabniki 
smo na timsko obravnavo povabili z vabilom tako, da so se lahko ustrezno pripravijo. 

 

Timsko delo - cilj tima je zagotoviti kvalitetno in celovito obravnavo uporabnikov. To smo 

dosegli z: 

- z jasno določenimi cilji v timu; 

- z medsebojno podporo članov in vzpostavitvijo zaupanja med njimi;  

- z razumevanjem in opredelitvijo posameznih vlog članov tima;  

- s strokovnim sodelovanjem med člani;  

- z zmožnostjo učenja iz napak;  

- z osredotočenjem na reševanje problemov;  

- s fleksibilnostjo, poštenostjo in odkritostjo članov tima;  

- z rednimi timskimi sestanki;  

- z ustrezno usposobljenostjo vodje tima;  
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- s soočenjem s problemi in konflikti na odkrit in konstruktiven način;  

- s predanostjo in sledenjem viziji  VDC in SS  z vizijo koncesionarja;  

- z navdušenjem, energičnostjo in zabavo;  

- z razvijanjem  dobre komunikacije;  
 

 

VII. DELO S STARŠI 

Delo s starši je v letu 2021 je potekalo le v obliki pisnega komuniciranja ali telefonskih klicev.  
 

VIII. PREDLOGI, POHVALE, PRITOŽBENE POTI 

So v društvu Sožitje Ptuj urejene po predpisanih postopkih. 

 

IX.  ZAKONSKE PODLAGE 

Delo smo opravljali v skladu z opredeljeno zakonodajo: 

- Zakon o zavodih (ZZ), 

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV), 

- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, 

- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, 

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 

- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2027,  

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), 

- Pravilnik o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja, 

- Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, 

- Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev,  

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), GDPR 

- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ter predpisi in drugi akti, 
ki vplivajo na ta zakon in ga spreminjajo, 

- Zdravstvena zakonodaja za področje izvajanje zdravstvene nege, 

- Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva, 

- Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju 

socialnega varstva v nazive, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), 

- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov 

- Zakon o socialnem vključevanju invalidov 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), 

- Zakon o pacientovih pravicah. 

 

9.1.Interni akti: 

- Statut 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

- Pravilnik o delovnem času 

- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 

- Pravilnik o informacijsko-komunikacijski tehnologiji 

- Hišni red  

- Pravilnik o kriterijih in načinu nagrajevanja uporabnikov vključenih v VDC  
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- Program preprečevanja bolnišničnih okužb v IV, 

- Pravila o poslovanju z dokumentacijo in dolgoročni hrambi 

- Katalog informacij javnega značaja 

- POBO 

- Pravilnik o preprečevanju legionele 

- HACCAP navodila za BE 

- Protokol o neljubem dogodku 

- Pravilni o ugotavljanju alkoholiziranosti, prisotnosti drog in… 

- Pravilnik proti spolnemu in drugemu nadlegovanju 

- Pravilnik prostovoljnega dela 

- Navodila o sestavi in delu strokovnega sveta 

- Navodila o oskrbi umrlega 

- Lista zastopnika pacientovih pravic 

 

Glede na izvedeno notranjo revizijo (2020) še je vedno odprta uskladitev temeljnega  akta in 

nato vseh, ki se nanj navezujejo.  

 

Ter drugi predpisi, ki opredeljujejo posamezna področja dela. 

 

9.2. Strokovne in druge povezave 

so bile v letu 2021 zelo okrnjene, vendar glede na izražene potrebe uporabnikov so pod 

posebnimi pogoji potekale: 

- CSD spodnje Podravje 

- ZD Ptuj 

- ZUDV Dornava in nekaterimi drugimi.  
 

9.3. Informiranje  

- Informiranje med zaposlenimi  poteka na tedenski koordinaciji ali na kratkih neformalnih 
pogovorih  po potrebi. 

- Pretok informacij med VDC in BE poteka pisno preko ISOV,  telefona in elektronske 
pošte. 

- Pretok informacij  med vodstvom društva in zaposlenimi  se prenaša preko članov IO 

društva, ki izhajajo iz vrst zaposlenih. 

- Uporabnike informiramo ustno, preko pisnih obvestil, preko fb profila, preko sestankov, 
individualnih razgovorov, preko Sveta uporabnikov 

- Širše informiranje preko glasila zveze Sožitje. 

- Informiranje staršev in zakonitih zastopnikov smo izvajali na pogovornih urah, preko in  s 
pomočjo pisnih obvestil ter telefonskih pogovorov. 

 

X. ZAKLJUČEK TER SMERNICE ZA NADALJNJE DELO 

Leto 2021 je bilo izjemno v vseh pogledih, saj smo se zaradi situacije s pandemijo COVID-19 

morali prilagajati na vseh področjih. 

Tukaj moram poudariti, da so  uporabniki storitve VVZ in IV sledili navodilom in upoštevali 

ukrepe. Še zlasti težavno je bilo za uporabnike IV, saj so  večji del leta bili odsvetovani 

odhodi domov in prejemanje obiskov. V začetku je bilo sicer nekaj težav, a so se kasneje 

prilagodili in upoštevali ukrepe. Zaradi zaščite pred okužbo so uporabniki IV bili v 

»mehurčku« tudi v VZZ, kar je pomenilo 24 urno  sobivanje, ki je predstavljalo v določenih 

segmentih napetosti in posledično večjo angažiranost zaposlenih za preprečevanje le teh.  
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Za uspešno preprečevanje vnosa okužbe s COVID-19 gre zahvala tako uporabnikom, kakor 

vsem zaposlenim. Zato se na tem mestu  še enkrat vsem skupaj in vsakemu posamezniku 

zahvaljujem.  
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XI. PRILOGE PROROČILA O DELO IZ POSAMEZNIH DELAVNIC IN BIVALNE  

      ENOTE: 

 

1. Priloga:  Delavnica 1 (kooperacija): Srečko S. in Milena H.: 

V delavnici 1. je trenutno vključenih 11 uporabnikov. Od tega 8 uporabnikov prihaja dnevno 

od doma, 3 uporabniki pa bivajo v bivalni Sožitja Ptuj. 

Glede na stanje Covid-19 se je seznam  uporabnikov v delavnici 1. to leto nekaj krat 

spremenil, saj smo morali zaradi večje varnosti uporabnikov prilagoditi potek dela in skupine.  

To leto smo ne glede na stanje in prilagoditve razmeram, uspešno dokončali projekte, ki smo 

si jih zadali. Ker večino našega dela predstavlja kooperativni program smo se tudi letos 

uspešno lotili dela in s skupnimi močmi nekaterih uporabnikov iz ostalih skupin vključenih v 

VDC opravili delo v pralnici (lastni program) za: 

 Reševalna postaja Modmed: 505 kg 

 Rdeči križ Ptuj: 50 kg 

 Pekarna Blanka. 5 kg…, 

 Bivalna enota; 

ter kooperacijska dela za: 

 TBP Lenart: 81.370 sklopov /kosov 

 Cevne objemke Pernat Stane: 110.650 kom 

 Tiskarna Ptuj: 45.485 kom 

Občasno v pralnici, ki je v sklopu naše delavnice peremo, sušimo in likamo tudi za fizične 

osebe in društva. Teh je v tem letu bilo bistveno manj. Dela smo imeli kljub temu veliko, saj 

2-3x tedensko v pralnici poskrbimo tudi za pranje in sušenje perila za bivalno enoto.  

V delavnici zraven vseh teh kooperacijskih in drugih del poskrbimo tudi za sproščeno in 

prijetno vzdušje. Uporabniki se na svojo željo udeležujejo različnih dejavnosti in sodelujejo 

pri nekaterih projektih. 

Tako smo to leto skupaj z ostalimi vključenimi v VDC Sožitje Ptuj obiskali Rekreacijski 

center Šumica, bazen Ormož, Špajzo modrosti Ptuj, kjer smo imeli vodeno delavnico 

ustvarjanja s krompirjem. Ogledali smo si  ormoške lagune,  grad Ristavec, in Juršinci, ki so 

rojstni kraj enega od uporabnikov iz naše delavnice. Ob lepem vremenu smo se nekajkrat 

sprehodili do bližnjega lokala na kavo in se učili socialnih spretnosti. 

Ker v določenih letnih časih tudi okolje in naša stavba zahtevata svoje, velikokrat uporabniki 

poskrbijo za čisto okolico, delavnico in urejenost prostorov. Uporabniki poskrbijo za košnjo 

trave, striženje grmičevja, puljenje plevela na določenih mestih, pometanje prostorov, 

pajčevine, čiščenje oken,  sesanje kombijev in ostala opravila. 

Velik poudarek je na samostojnosti, medsebojnih odnosih, osebni higieni, vključenosti v 

različne dejavnosti in aktivnosti. Vsakemu posamezniku damo možnost izbire in lastnega 

odločanja.  V naši delavnici se trudimo, da vsi medsebojno komuniciramo in se spoštujemo.  

Na koncu naj še poudariva, da so v tem letu uspešno osvojili posamezne faze dela tudi tisti, ki 

prej tega niso zmogli oz. so imeli zadržke zaradi občutka nezmožnosti. Tako so pri fazah 

objemk napredovali iz vijačenja matic in vijakov na končni izdelek cevne objemke. V pralnici 

smo glede na odsotnost uporabnikov zaradi strogih omejitev v zvezi Covid-a 19 prilagodili 

način dela in podučili tudi tiste, ki prej tega še niso delali. Z malo truda in potrpežljivosti, smo 

dosegli, da sedaj z valjem likajo in zlagajo perilo skoraj vsi iz delavnice.  
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2. Priloga: Delavnica 2 (kombinirana): Nataša K. in Maja G. (Iva H.): 

V delavnico je bilo vključenih 11 uporabnikov. 

SOCIALNO VKLJUČEVANJE: V letu 2021 smo se socialno vključevali s pomočjo 

naslednjih aktivnosti: 

 Z uporabniki smo se vsaj enkrat mesečno odpravili v kavarnico na pijačo, ki si jo je 

vsak uporabnik naročil in plačal sam.  

 Večkrat smo tudi obiskali športne parke, kjer smo se prijetno razmigali na zunanjih 

fitnes napravah in si privoščili še sprehod po naravi. 

 Odpravili smo se tudi na krajše poldnevne izlete (kot so izlet v okolico Maribora – 

Limbuško nabrežje, Bresternica; Ormoške lagune). 

 

KOOPERACIJA PERNAT S.P.: Sodelovali smo pri sestavljanju cevnih objemk del A in pri 

sestavljanju kompleta le teh.  

KOOPERACIJA TBP: Sodelovali smo pri sestavljanju sklopov. 

PTUJSKA TISKARNA: Sodelovali smo pri sestavljanju škatel in zgibank. 

KOOPERACIJA MYCRON: Sodelovali smo pri sestavljanju škatel.  

DIDAKTIČE IGRE: S pomočjo starih in novih didaktičnih pripomočkov smo ohranjali ali 

na novo osvajali določene veščine. Posamezne didaktične pripomočke  smo  izdelali sami in 

jih tako prilagodili posamezniku. Izdelovali smo tudi senzorične pripomočke.  

SPODBUJANJE POGOVORA O RAZLIČNIH TEMAH: V delavnici smo govorili o 

različnih temah, odvisno od tega katera tema je bila v določenem obdobju aktualna ali pa so 

uporabniki imeli potrebo po pogovoru o določeni tematiki.  

USTVARJALNE DELAVNICE: Izvedli smo veliko ustvarjalnih delavnic: 

 izdelovanje plakatov (zdrava prehrana in gibanje) 

 risanje, barvanje 

 okraševanje delavnice (primerno letnim časom in dogodkom) 

 izdelovanje nakita 

 izdelovanje okrasnih svečk v času velike noči 

 preizkušali smo različne tehnike risanja z vključevanjem naravnih 

materialov 

 z uporabniki smo izdelovali božično–novoletne voščilnice in jih tudi 

prodajali  

 

SKRB ZA ČISTO, POSPRAVLJENO IN UREJENO DELAVNICO: Uporabniki vsak 

dan po končanem delu pospravijo za seboj in razkužijo mize, stole in kljuke. Ko je potrebno v 

kontejner na dvorišču tudi odnesejo smeti, kjer jih sortirano odlagajo. 

SKRB ZA SAMEGA SEBE: Še vedno smo delali na osebni higieni in redno preverjali redno 

umivanje rok, razkuževanje rok, imeli smo tudi pogovorne delavnice na temo osebne higiene.  
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3. Priloga: Delavnica 3 (tekstilije in drug lastni program: Rebeka G. in Milena Ž.: 

V delavnici je 8 uporabnikov, od tega 7 žensk in 1 moški. Skupina je heterogena po 

sposobnostih na področju ročnih spretnosti, kognitivnih zmožnostih in komunikativnih 

spretnostih. 

Zaradi teh razlik je bilo delo planirano in prilagojeno posameznikom. Razdeljeno je bilo na 

posamezne faze dela. V  sam delovni proces sva vključevali medsebojno pomoč in izmenjavo 

znanj in izkušenj. 

Pri planiranju dela sva upoštevali konkretne predloge in želje uporabnikov. Spodbujali sva jih   

k samoiniciativnosti, kreativnosti in samostojnosti. 

Poročilo dejavnosti: 

- ročno in strojno šivanje, vezenje, 

- likanje, 

- krojenje po šabloni, 

- izdelovanje izdelkov vezani na praznike, za prodajo ( Ptujska Gora, Veržej), 

- reciklaža džinsa, 

- naprstniki za birmo in obhajilo, 

- izdelki po naročilu, 

- kooperacija ( sestavljanje cevnih objemk, prepogibanje zgibang , sestavljanje škatel). 

 

Za uspešno izvajanja dela sva upoštevali metode konkretizacije, dela v timih, individualnosti. 

Velik poudarek je bil na komunikativnih spretnostih: pozorno poslušanje , primerna 

komunikacija in strpnost, realen prenos  informacij. 

 

V mesečnih planih sva podrobneje opredelili aktivnosti na področju dela v delavnici, socialne 

vključenosti in na osebnostni rasti. Tukaj so bili vključeni vsi uporabniki iz delavnice: 

- pri iskanju zanimivih oblik socialne vključenosti ( preko spleta, iz drugih medijskih  

   informacij) 

- pri nabavi materiala, 

- navajanje na samostojnost, urejanje upravno administrativnih zadev, 

- skrb zase ( urejenost, primerno oblačenje, osebna higiena, zdrav slog življenja,..........) 

 

Na področju medsebojnih odnosov  je bil poudarek na odnosih med uporabniki, uporabniki do 

zaposlenih in obratno. Dosledno upoštevanje in izvajanje dogovorov v okviru VDC. 

Obdobno so bili odnosi med uporabniki precej neprijazni in konfliktni. S pogovori smo  

reševali trenutna  nesoglasja. Skupaj smo iskali rešitve in si zastavljali cilje za dobro in 

spoštljivo nadaljnje sodelovanje in dobro počutje v delavnici in celotnem VDC. 

Še naprej smo dali poudarek upoštevanja vseh predpisanih ukrepov glede COVID-19 ( 

nošenje mask, razkuževanje, razdalja). 

Poskrbeli smo tudi za dvig kvalitete življenja uporabnikov na kulturnem, športnem, 

družabnem in osebnem področju. Pri tem  sva jim bili  z Mileno v oporo in pobudo. 

Organizirali smo enodnevni izlet v Prekmurje, dvodnevni izlet na Gorenjsko, ogled gradu 

Ristanau, rimske in grajske igre. 

V jesenskem času ( oktober) smo izpeljali letovanje uporabnikov in jim s tem omogočili 

porabo bonov 21. Za pet dni smo bili v Moravskih  Toplicah. 

Zaradi poostrenih zdravstvenih ukrepov glede covida je bila sestava delavnic drugačna ( po 

mehurčkih). Glede na sposobnosti uporabnikov je bilo več kooperativnega dela in manj 

lastnega programa. 

 



S              SOŽITJE-medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem in           

                                   telesnem razvoju Ptuj, Rajšpova ulica 20, 2250 PTUJ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Matična številka:5257450; DŠ:605828271; TRR pri SKB za VDC Sožitje Ptuj:SI56 0318 2100 0506 656;  

Nova KBM za Društvo Sožitje Ptuj:SI56 0420 2000 0776 422 

Letno poročilo 2021 

St
ra

n
2

8
 

 

Sodelovali smo tudi pri urejanju in odprtju dolgo pričakovane trgovinice v mestu. Skupina 

treh slikark nam je  omogočila, da lahko v dopoldanskem času prodajamo naše izdelke v 

njihovem Art  ateljeju. Nahaja se v Murkovi ul.2  na Ptuju. Trenutno so odhajali v atelje trije 

uporabniki in en zaposlen. 

 

4. Priloga: Delavnica 4 (obdelovanje gline in druga kooperacijska dela): Sonja L., 

Evelina P.: 

Leto 2021 je bila razglašena epidemija, delavnice so bile prazne, saj so bili uporabniki doma. 

Žal je prišlo do okužbe v BE in smo delali v rdeči coni, skrbeli za uporabnike, jih negovali ter 

striktno upoštevali vsa navodila razkuževanja, prezračevanja,…..ter uspešno premagali virus. 

V februarju se je odprl VDC, uporabniki so spet prihajali v delavnice. Ker smo uvedli sistem 

mehurčka so bili uporabniki, ki so prihajali z istim kombijem tako tudi skupaj v  delavnicah, 

kar je prineslo nekaj  nelagodja in prilagajanja. Veliko smo se pogovarjali o ukrepih, o 

nošenju mask, razkuževanju in medsebojni razdalji. Sprememba je bila tudi pri malici.  

 

Restavracija Gastro nam je dnevno dostavljala hrano, mi pa smo poskrbeli za delitev in 

postrežbo. 

V tem času je bilo veliko povpraševanje po bombažnih maskah, zato smo v sodelovanju s 

šiviljsko delavnico izdelovali maske različnih barv in velikosti. V delavnici smo masko 

skrojili, jo izrezali, predali šiviljski delavnici, ter potem še zlikali in vstavljali  žičko za nos in 

napeljati gumice za ušesa.  

V glineno delavnico, v kateri ustvarjajo Nataša, Karmen, Marko Ml., Marko, Sabina in 

Zvonka, se je pridružil še Ciril. 

Izdelujemo pester in širok izbor najrazličnejših izdelkov. Naša želja je prodati čim več 

izdelkov potencialnim kupcem. 

 

Za lastno prodajo smo izdelovali različne izdelke iz gline: 

- Zavod šport Ptuj, 50 medalj 

- Novi izdelki za trgovino na Ptujski gori, trgovino Marianum Veržej in vzorčne izdelke            

            Dominkove domačije, 

- Za Rotary club Ptuj smo namensko izdelali štiri darila (dekorativni krožnik s     

            panoramo Ptuja), 

- Dišavnice lavanda, 

- Mobile, 

- Listi vinske trte, 

- Glinene obešanke (mavrične rože)  

- Nakit, 

- Pujske,   

- Podkve, 

- Vrtnice, 

- Angelčke, 

- Izdelava slik za na steno, 

- Izdelava kroglic, 

- Vlivanje v kalupe (zvončki, vaze, izparilniki, sklede, okrasni lončki, posode s        

             pokrovom, hranilniki, posode za maslo, …..) 
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Izdelke smo ročno obdelali, dekorirali, spekli in glazirali ter opremili za prodajo. Naši izdelki 

so unikatni, kar pomeni, da izdelujemo manjše serije podobnih izdelkov, težko je ponuditi 

večje serije identičnih proizvodov. 

 

Izdelovali smo tudi druge izdelke za lastno prodajo: 

- Šivanje naprstnikov (80 kom za birmo) 

- Lesene sveče iz breze 

- Voščilnice za novo leto 

- Barvanje pobarvank in risanje 

- Dostava jaslic v Veržej, za razstavo jaslic Marianum Veržej 

- Izdelava šablon za glineno delavnico na laserju 

- Uporaba didaktičnih igrač 

 

Prav tako so uporabniki delali na kooperaciji sestavi cevnih objemk del A, sestavi komplet 

cevnih objemk,  sestavljanje škatel za podjetje Micron, prepogibanje zgibank. Izdelovali smo 

tudi dekoracijo za izložbo v trgovini Cecilija.  

Kolikor nam je situacija dopuščala smo se vključevali v socialno okolje z obiski kavarn, 

kopanja na Ormoškem bazenu, ogledali smo si tudi grad Ristavec. V mesecu maju smo si 

naredili piknik v ŠRC Šumica. Izvedli smo tudi dvodnevni izlet po Gorenjski, ter enodnevni 

izlet v Lagune Ormož. Sodelovali smo v projektu Skupaj pobarvajmo dan, za katerega smo 

risali drevo, katerega smo si tudi kasneje ogledali na OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. V Špajzi 

modrosti smo se udeležili ustvarjalne delavnice z naslovom Strukture iz krompirja. Sodelovali 

smo tudi v Rimskih in Grajskih igrah. 

Za košarkarsko tekmo, katere so se uporabniki udeležili za vikend smo izdelali navijaške 

plakate. Oktobra smo bili na letovanju v termah 3000. V mesecu novembru smo preurejali 

delavnico, menjali nekatero pohištvo ter jo pospravili.   

Skozi celoten proces dela pa dajemo velik poudarek medsebojni komunikaciji. Spodbujamo 

razvijanje in ohranjanje komunikacijskih veščin v okviru prostega in vodenega pogovora. S 

tem spodbujamo tudi splošno poučenost in skrbimo za ohranjanje že pridobljenih veščin. Prav 

tako spodbujamo samostojnost pri skrbi samega zase, uporabnikom dajemo možnost 

preizkusiti se v novih situacija, kar krepi njihovo samopodobo ter socialne veščine. 

Vsakodnevno skrbimo za prezračevanje in razkuževanje delavnice ter se pogovarjamo o novih 

ukrepih. Sproti se pogovarjamo o morebitnih nastalih težavah in skupaj poskusimo najti 

rešitev. 

 

5. Priloga: Administracija – Bojana: 

 Pregled nalog, ki so bile  opravljene v letu 2021: 

- Vodenje evidence vse prejete in odposlane pošte v programu Doxis in kasneje v 

programu ODOS, 

- spremljanje elektronske pošte, 

- urejanje foto arhiva o vseh dogodkih društva in Vdc-ja, 

- vnos vseh dogodkov v Facebook in kroniko društva, 

- promocija naših izdelkov na spletu, 

- urejanje spletne strani, 
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- vnašanje vseh dogodkov v program ISOV, 

- priprava in pošiljanje obvestil in vabil uporabnikom VDC-ja ter članom društva  o 

vseh aktualnih dogodkih, 

- pisanje in obračunavanje potnih nalogov za zaposlene, 

- trgovina; izdajanje računov, knjiženje vseh poročil prodaje,  

- izdajanje računov staršem oz. skrbnikom uporabnikov BE, Občinam, uporabnikom ob 

plačevanju različnih prispevkov (logoped, fizioterapija, VŽU…), izdajanje računov na 

MDDSZEM ter našim kooperantom in drugim strankam, 

- mesečno obračunavanje nagrad uporabnikom, 

- vodenje blagajne VDC-ja in blagajne društva, 

- izdajanje dobavnic, naročilnic,  

- organizacija ali pomoč pri izvedbi vseh društvenih aktivnosti, 

- izdajanje članskih izkaznic članom društva ob plačevanju članarin.. 

- plačevanje prejetih računov društva,  

- arhiviranje bančnih izpiskov VDC-ja in društva, 

- mesečno obveščanje članov o terminih logopedskih in fizioterapevtskih obravnav, 

dogovarjanje ob spremembah termina, obveščanje fizioterapevtke, logopedinje, 

- mesečno pošiljanje poročil, računov, pogodb in dokazil o plačilu za projekt SVVLO v 

Cirius Kamnik, 

- opravljanje del po navodilu vodje. 

 

Tudi zadnja tretjina letošnjega leta je bila v VDC-ju povezano z epidemijo Covid-19, zato še 

vedno nismo uspeli izpeljati vseh aktivnosti, ki smo jih načrtovali. Kljub vsem omejitvah, pa 

nam je nekaj dogodkov le uspelo izpeljati. 

 

V mesecu septembru sem pomagala pri organizaciji dobrodelnega dogodka Vključi srce, v 

katerem smo sodelovali kot glavni partner. Gre za kolesarsko akcijo od Ptuja do morja z 

imenom »Vključi srce«, ki jo je organizirala OŠ dr. Ljudevita Pivka. Naše društvo oz. VDC je 

pomagal pri objavah o dogodku na naši Facebook strani ter pri zbiranju prostovoljnih 

prispevkov preko sms-a »KOLO 5«. V mesecu septembru smo se kot vsako leto udeležili 19. 

grajskih iger na Ptuju, ter na ta način prispevali k ohranjanju kulturne dediščine. Udeležili 

smo se tudi XV. atletskega mitinga, ki je letos potekal na atletskem stadionu Poljane v 

Mariboru. V mesecu septembru smo ponovno začeli z izvajanjem logopedskih obravnav v 

našem VDC-ju. 

 

V mesecu oktobru so se trije naši uporabniki (Jože, Dragica in Tonček) udeležili letovanja v 

Strunjanu. Spremljali so jih trije zaposleni. V OŠ dr. Ljudevita Pivka smo se udeležili 

zaključne prireditve dobrodelne akcije »Vključi srce«. V dobrodelni akciji smo sodelovali kot 

partner. Namen akcije je bil, omogočiti čim bolj brezskrbno otroštvo, predvsem pa, da bi bili 

vsi del družbe, ki se ponaša z razumevanjem, toplino in odprtostjo do različnosti. Akcijo so 

podprli številni donatorji, ter vsi, ki so poslali sms KOLO5 na 1919. 

 



S              SOŽITJE-medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem in           

                                   telesnem razvoju Ptuj, Rajšpova ulica 20, 2250 PTUJ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Matična številka:5257450; DŠ:605828271; TRR pri SKB za VDC Sožitje Ptuj:SI56 0318 2100 0506 656;  

Nova KBM za Društvo Sožitje Ptuj:SI56 0420 2000 0776 422 

Letno poročilo 2021 

St
ra

n
3

1
 

 

V mesecu oktobru sem pomagala pri organizaciji društvenega izleta v Laško ter jamo Pekel 

ter ogleda košarkarske tekme, na kateri smo presenetili našega člana Nejca, da se je pridružil 

na ogrevanju s košarkarji KK Zlatorog Laško. Izleta se je udeležilo 50 naših članov. V 

mesecu oktobru so si naši nogometaši ogledali nogometno tekmo med Rusijo in Slovenijo, ki 

je potekala na nogometnem stadionu v Mariboru. Udeležili so se tudi finala nogometne lige 

SOS, ki je potekalo na nogometnem centru Brdo. Naša ekipa je zasedla odlično 3. mesto. 21 

naših uporabnikov se je v oktobru udeležilo letovanja v Moravskih toplicah. V mesecu 

oktobru smo ponovno začeli z izvajanjem fizioterapevtskih obravnav za člane našega društva.  

 

V mesecu oktobru in novembru je potekala selitev naših uporabnikov bivalne enote iz stare 

lokacije na novo v Žabjaku. 8.11.2021 nam je uspelo v Žabjak preseliti vse naše uporabnike.  

 

 

V mesecu novembru so potekale priprave na našo novo trgovinico, ki se je odprla v mesecu 

decembru. 

 

V decembru smo v prostorih ART umetniški atelje, v Murkovi ulici 4 na Ptuju odprli našo 

novo trgovinico, kjer prodajamo naše izdelke. Trgovinica je odprta vsak dan med 9. in 13. 

uro. 

Ker tudi v letošnjem decembru zaradi trenutne situacije, nismo uspeli izpeljati Miklavževanja 

za naše člane, bomo naše člane obdarili na domu. Pomagala bom pri organizaciji daril in 

obdarovanju na domu. 

 

V mesecu septembru (20.9.2021) sem se udeležila spletnega predavanja z naslovom Sorojenci 

in odnosi med njimi predavateljice Natalije Sagadin. 

  
 

6. Priloga: ZDRAVSTVENA NEGA V BIVALNI ENOTI: Simona Kokot, vodja ZN 
 

V bivalni enoti izvajamo zdravstveno nego.  

Med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Društvom Sožitje Ptuj je sklenjena 

pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev in sicer za: 

- ZDRAVSTVENO NEGO II in 

- ZDRAVSTVENO NEGO III.  

 

Osnovni dokument, ki ga upoštevamo pri organizaciji zdravstvene nege je Splošni dogovor za 

tekoče leto, ki ga vsako leto znova sprejme več partnerjev. V njem je priloga SVZ II/e-3 – 

Merila za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti zdravstvene nege. V preteklem letu je bil 

to Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021. 

 

Zdravstveno nego izvajajo: 

1. diplomirana medicinska sestra (0,5%) 

2. zdravstveni tehniki (0,6%) 

3. bolničar (100%) 
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Kljub temu, da so štiri delavke vsaj delno zaposlene kot zdravstveni kader s primerno 

izobrazbo, ne moremo zagotoviti, da bi bil v vsaki izmeni  zdravstveni delavec.    

 

V obravnave uporabnikov v okviru zdravstvene nege redno vključujemo druge zunanje 

sodelavce: 

1. osebnega zdravnika 
Uporabniki v BE Sožitje Ptuj imajo izbrana tri različne osebne zdravnike s katerimi redno 

sodelujemo. 

2. zdravnika specialista – psihiater 
Psihiatrično obravnavo vseh uporabnikov izvaja Andreja Čelofiga, dr.med. spec. psihiatrije. V 

letu 2021 je bila psihiatrinja pri nas samo 1x. Zaradi epidemije je imela prepoved opravljanja 

delo izven svoje matične ustanove. V primeru poslabšanja psihičnega stanja smo posvet 

opravili preko telefona.  

 

3. drugi zdravniki specialisti 
Po potrebi oz. po napotitvi osebnega zdravnika. 

 

Storitve, ki jih imamo priznane so sledeče: 
- stalen nadzor splošnega stanja (ZN I/1) 

- priprava, razdeljevanje in aplikacija zdravil (ZN I/2) 

- manjši prevezi (defekt usnjice velikosti do 5X5 cm) (ZN II/1) 

- aplikacija večjih obkladkov (ZN II/2) 

- aplikacija zdravil na kožo pri kroničnih dermatozah in preventivi dekubitusa (ZN II/3) 

- subkutane in intramuskularne injekcije (ZN II/4) 

- delna pomoč pri vstajanju in hoji, oblačenju, higieni in komunikaciji (ZN II/5) 

- drenažni položaji in/ali terapevtski položaji (ZN II/6) 

- kontrola odvajanja, aplikacija odvajal (ZN II/7) 

- individualna priprava na življenje izven institucije (ZN II/8) 

- odvzem materiala za laboratorijske preiskave (ZN II/9) 

- aplikacija klizme (ZN II/10)                                                                                                                                                                                      

- evidenca psihičnega stanja (ZN II/11) 

- merjenje vitalnih funkcij (ZN II/12) 

- vlažilne in terapevtske inhalacije (ZN II/13) 

- zdravstvena nega duševno prizadetih in duševno motenih oseb (ZN III/2) – trajna 

stanja motnje v duševnem razvoju in duševne motenosti (A) ter začasna stanja težje 

duševne motenosti ob relapsih kroničnih psihoz (B) (avto in heteroagresivnost, 

psihomotorni nemir, avtizem, begavost).  

 

Dokumentacija zdravstvene nege, ki jo redno vodimo obsega: 
- evidenčni list št. 1/PSZ – dnevna evidenca opravil zdravstvene nege – vodeno v 

računalniškem programu ISOV 

- zdravstveni karton - vodeno v računalniškem programu ISOV 

- zdravstveni karton  

- načrt zdravstvene nege 

- poročilo zdravstvene nege 

- evidenca priprave terapije 

- evidenca razdeljevanja in aplikacije terapije 

- list psihiatrične obravnave 



S              SOŽITJE-medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem in           

                                   telesnem razvoju Ptuj, Rajšpova ulica 20, 2250 PTUJ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Matična številka:5257450; DŠ:605828271; TRR pri SKB za VDC Sožitje Ptuj:SI56 0318 2100 0506 656;  

Nova KBM za Društvo Sožitje Ptuj:SI56 0420 2000 0776 422 

Letno poročilo 2021 

St
ra

n
3

3
 

-  

- evidenca psihičnega stanja 

- protokol ob neljubem dogodku – od 2017 vodeno v programu ISOV 

- oskrba rane 

- merjenje zaužite tekočine. 

 

Konec leta 2021 je v bivalno enoto vključenih 13 uporabnikov. V letu 2021 smo izvajali  

zdravstveno nego II in zdravstveno nego III. Glede na prisotnost uporabnikov je bilo v 

tekočem letu opravljenih 2311 - ZN II in 1823 - ZN III. Skupaj ZN II in ZN III 4134. 

 

AKTIVNOSTI V LETU 2021: 

 Epidemija COVID-19 

Epidemija COVID-19 je močno zaznamovala naše življenja v preteklih 2 letih. Potrebno se je 

bilo prilagoditi novemu načinu bivanja in sobivanja. Tedensko smo se bili primorani 

prilagajati novih zahtevam in ukrepom.  

 

Glavne aktivnosti v letu 2021 so bile: 

- sprejemanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužbe z virusom 

SARS-CoV-2, 

- organizacija cepljenja proti virusu SARS-CoV-2,  

- promocija cepljenja proti virusu SARS-CoV-2,  

- organizacija rdeče cone za obolele s COVID-19 (januar 2021) 

- izdelava in sprotno posodabljanje kriznega načrta, 

- vzpostavljena siva cona in načrt aktivacije rdeče cone v 24 urah od ugotovljenega 

prvega primera okužbe z virusom SARS-CoV-2, 

- izvajanje posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom 

SARS-CoV-2 (HAGT, kasneje samotestiranje), 

- sodelovanje z delovno skupino koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb 

z virusom SARS-CoV-2, 

- sodelovanje z NIJZ, 

- izobraževanje zaposlenih: izvedba delavnice za pravilno uporabo OVO in drugih 

ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb (avgust 2021) in redna obveščanja na 

timskih sestankih ali preko IKT, 

- izobraževanje in obveščanje svojcev in obiskovalcev, 

- ohranjanje stika s svojci, 

- zagotavljanje, vodenje evidence in nabava zalog OVO in testov za HAGT, 

- komunikacija in poročanje na MZ, 

- preverjanje pogoja PCT pri uporabnikih, zaposlenih in obiskovalcih, 

- vzpostavitev aplikacije Zvem plus in omrežja Znet. 

 

 Redna izmenjava podatkov z ZZZS (obračuni, ceniki..) 
Izmenjava podatkov z ZZZS poteka v on-line obliki in sicer preko programa ISOVlocal. Za 

izmenjavo podatkov pa uporabljamo tudi Portal ZZZS za izvajalce in dobavitelje. 

Pooblaščena in odgovorna oseba za obračune zdravstvene nege in izmenjavo podatkov z 

ZZZS je Simona Kokot. Za povezavo z ZZZS-jem uporabljamo tudi profesionalno kartico in 

čitalnik.  
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 Posodobitev dokumentacije za zdravstveno nego 
»Merila za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti zdravstvene nege« zahtevajo, da če si 

oskrbovanec izbere osebnega zdravnika izven doma, mora imeti zdravstveno kartoteko 

vodeno tudi v domu. Potreba za zdravstveno nego je stanje varovancev socialno varstvenih 

ustanov, zato je utemeljenost za posamezno vrsto zdravstvene nege potrebno dokumentirati. 

V začetku leta 2021 smo se z osebnimi zdravniki uspeli dogovoriti, da nam 1x letno in ob 

spremembi zdravstvenega stanja izdajo tri različne dokumente: 

- obrazec za opis stanja (klinični status), 

- izpis seznama stalne terapije pacienta, 

- izpis kroničnih bolezni. 

Ti dokumenti so nadomestili zdravstveni karton, ki smo ga uporabljali v preteklih letih. 

 

 Usposabljanje za pridobitev specialnega znanja s področja okužb povezanih z 

zdravstvom – za socialno varstvene zavode 

Diplomirana medicinska sestra se je spomladi udeležila usposabljanja za pridobitev 

specialnega znanja s področja okužb povezanih z zdravstvom – za socialno varstvene zavode, 
ki ga je organizirala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Usposabljanje je trajalo  

 

140 pedagoških ur. Z izdelavo seminarske naloge in uspešno opravljenim zaključnim izpitom 

je medicinska sestra pridobila specialnega znanja s področja okužb povezanih z zdravstvom – 

za socialno varstvene zavode.  

 

 Kazalniki kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave v SVZ 

S strani Ministrstva za zdravje smo bili povabljeni, da sodelujemo v uvajalni fazi spremljanja 

in poročanja kazalnikov kakovosti. Dve zaposleni sta se septembra udeležili izobraževanja na 

to temo. Od septembra 2021 do konca leta smo spremljali 2 kazalnika kakovosti in podatke 

sporočali na MZ. Spremljali smo kazalnika »padci uporabnikov v SVZ« in »kolonizacija ali 

okužba z večkratno odpornimi bakterijami pri uporabnikih v SVZ«. Zaznali smo povečano 

število padcev pri 1 uporabniku in posledično izvedli aktivnosti, ki so prispevale k njegovi 

varnosti. 

 

 Cepljenje proti sezonski gripi 
V novembru 2021 smo organizirali cepljenje proti sezonski gripi. Za cepljenje se je odločilo 

11 uporabnikov in 2 zaposleni. 

 

 Posebnosti zdravstvene nege v BE 
V novembru 2021 smo bivalno enoto preselili na novo lokacijo v Žabjaku. Novi prostori so 

prilagojeni tudi za uporabnike, ki so težje pokretni. Kopalnice so brez kabin za tuširanje in 

opremljene z držali, ki zagotavljajo večjo varnost. Ambulanta je opremljena po predpisanih 

standardih (preiskovalna miza, hladilnik za zdravila, omara za zdravila, umivalnik..).  

S staranjem uporabnikov so potrebe po storitvah zdravstvene nege vedno večje. Četudi se 

trudimo slediti potrebam uporabnikov, ugotavljamo, da za nekatere sistem 16-urnega 

institucionalnega varstva ne zadostuje. Trije starejši uporabniki so že oddali vloge za sprejem 

v Dom Ptuj. Trenutno so na čakalni listi. 

Kontinuirano se posvečamo zdravemu načinu življenja. V zadnjem letu je bila zaradi različnih 

omejitev in ukrepov težava pri spodbujanju gibanja.   
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 POBO in Načrt preprečevanja razmnoževanja legionel 

Izdelana imamo oba načrta in izvajamo potrebne ukrepe. Načrt za preprečevanje 

razmnoževanja legionele je bil v konec leta posodobljen in prilagojen novi lokaciji.    

      

 

Mag. Srečko Šalamun                                                             Janko Šuman, 

Petra Šuster                                                                         Predsednik DS Ptuj 

Simona Kokot in    

sodelavci       

                                                          

Dodatne priloge: 

 

Dodatna priloga 1: VKLJUČENOST UPORABNIKOV PO MESECIH V LETU 2021 

 
MESEC PL.ŠT.DNI REAL.ŠT.DNI PRISOT. VKLJ. %   

JANUAR 680 324 25 34 47,65   

FEBRUAR 665 396 25 35 59,55   

MAREC 828 724 34 36 87,44   

APRIL 720 545 33 36 75,69   

MAJ 756 685 34 36 90,61   

JUNIJ 756 612 35 36 80,95   

JULIJ 792 614 33 36 77,53   

AVGUST 792 585 33 36 73,86   

SEPTEMBER 814 643 34 37 78,99   

OKTOBER 777 630 35 37 81,08   

NOVEMBER 756 622 35 36 82,28   

DECEMBER 828 517 34 36 62,44   

SKUPAJ     74,85   

  

 

Dodatna priloga 2: Vključenost uporabnikov po občinah 

 

Občina Moški Ženske Vsi 

Kidričevo 2 1 3 

Slovenska Bistrica 1 0 1 

Videm pri Ptuju 3 0 3 

Gorišnica 0 5 5 

Hajdina 2 1 3 

Podlehnik 1 1 2 

Ptuj 3 4 7 

Markovci 2 2 4 

Majšperk 2 1 3 

Juršinci 2 0 2 

Cirkulane 1 0 1 

Zavrč 1 0 1 

Ormož 1 0 1 

SKUPAJ 21 15 36 
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Dodatna priloga 3: Uporabniki po stopnji motenosti: 

 

Stopnja motenosti Moški Ženske Vsi 

A1 - odrasle osebe z lažjo motnjo v razvoju  1 0 1 

A2 – odrasle osebe z zmerno motnjo v razvoju 15 12 27 

A3 – odrasle osebe s težjo motnjo v razvoju  3 2 5 

A4 – odrasle osebe s težko motnjo v razvoju 0 1 1 

B1 – odrasle osebe z  več motnjami 2 0 2 

SKUPAJ 21 15 36 

 

Dodatna priloga 4: Uporabniki po stopnji motenosti v IV: 

 

Stopnja motenosti Moški Ženske Vsi 

C5- odrasle osebe z več motnjami 5 6 11 

C6 – odrasle os. S težjo ali težko obliko gib. Ali senz.  

         oviranosti, ki niso sposobne samostojnega življenja 

 

1 

 

1 

 

2 

SKUPAJ 6 7 13 

 

Dodatna priloga 5: Razdeljena sredstva – nagrade: 

 

Mesec Znesek Mesec Znesek 

januar 267,60 februar 282,60 

marec 533,60 april 791,60 

maj 467,60 junij 368,60 

julij 376,60 avgust 258,60 

september 558,60 oktober 393,60 

november 464,80 december 374,80 

SKUPAJ   5.138,60 

 


