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novičnik 

5. 4. smo praznovali 15. obletnico molitvene skupine. 

11. 4. so prostovoljci podjetja Krka organizirali 

tombolo. 

V mesecu aprilu nas je trikrat obiskal g. Bozovičar in 

nam pokazal, kako se plete košare iz vrbovih vej; 

praktično so poskusili tudi nekateri stanovalci. 

V aprilu so nas obiskali študentje delovne terapije 

(delavnica: poslikava steklenih kozarčkov) in otroci iz 

OŠ Jožeta Moškriča (ustvarjalna delavnica). 

V organizaciji podjetja Lek se je v torek, 24. 4. skupina 

stanovalcev odpravila na izlet na Bled. 

Praznovali smo rojstne dneve vseh stanovalcev, ki so 

bili rojeni v februarju, marcu in aprilu. 

Mešani pevski zbor Žerjavčki nam je 10. 4. s pesmijo 

polepšal aprilsko popoldne. 
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Pretekli dogodki 

Obveščamo vas, da je od 1. 4. 2018 v veljavi nova 

cena osnovne oskrbe v enoti Bokalce, ki znaša 

18,95 €/oskrbni dan in nova cena za oskrbo IV, ki 

znaša 32,70 €/oskrbni dan. Obe ceni sta bili 

potrjeni 27. 3. 2018 na 6. redni seji Sveta Doma. 

Povišanje cene 

Prevozi po opravkih, dodatna storitev za naše 

stanovalce 

Stanovalci, ki si želijo oditi po opravkih izven Doma 

in potrebujejo prevoz, se lahko s socialno delavko 

predhodno dogovorijo za prevoz z domskim 

kombijem. Prevoze voznik opravlja po dogovoru, 

in sicer ob četrtkih in petkih med 9. in 11. uro. 

Cena prevoza je 0,89 €/kilometer in je obračunana 

kot dodatna storitev pri mesečni oskrbnini.  

E-Qalin 

Ponovno vabilo svojcem k sodelovanju v skupini 

za razvoj 

Spoštovani svojci, ponovno vas naprošamo, da se 

javite in pristopite k sodelovanju v skupini za 

razvoj, ki bo obravnavala predloge, ki so jih in jih 

še bodo pripravile skupine za kakovost, v katerih 

sodelujejo zaposleni in stanovalci. Iz vsake enote 

vabimo k sodelovanju po enega svojca.  

Zainteresirane prosimo, da se oglasijo na e-naslov 

vodje kakovosti barbara.purkart@dso-vic.si. Z 

novimi majhnimi spremembami in projekti bomo 

prispevali svoj delež k izboljšavam v našem Domu.  

Prevozi 

Prihajajoči dogodki 

Učenci OŠ Vrhovci bodo v maju trikrat obiskali naše 

stanovalce in jim popestrili popoldan z družabnimi 

igrami. 

15. 5. bo v okviru TVU potekala zeliščarska delavnica. 

28.5. bo v okviru Gerontološkega društva potekala 

delavnica za spomin. 

Zadnji četrtek v mesecu bomo praznovali rojstne 

dneve stanovalcev, rojenih v tekočem mesecu. 

Sladoledni in mesni piknik bosta potekala v poletnih 

mesecih. 

12. 6. bo v okviru TVU potekala delavnica za spomin v 

izvedbi Združenja Spominčica. 

Za aktualne informacije glede programa spremljajte 

obvestila na naši spletni strani ter plakate v Domu. 



Izobraževanje 

Prenova depandanse 

Rekonstrukcija in dozidava depandanse vključno z 

energetsko sanacijo ter prezračevanjem kuhinje in 

pralnice v enoti Bokalce 

22. 2. 2018 smo pridobili uporabno dovoljenje za 1. 

fazo, 27. 3. 2018 je bil tehnični pregled za 2. fazo, 

odpravo pomanjkljivosti predvidevamo do 27. 5. 

2018. 

Predvidevamo, da bo terasa ob skupnem prostoru v 

2. nadstropju lahko zopet v uporabi od začetka maja 

dalje. Prav tako predvidevamo, da bodo stanovalci v 

1. in 2. fazi v začetku maja lahko pričeli uporabljati 

balkone in v pritličju izhod na zeleno površino. 

Dela v 3. in 4. fazi potekajo v skladu s terminskim 

planom. Zaključena bodo predvidoma do 30. 6. 2018, 

ko bomo stanovalce lahko zopet preselili nazaj v 

sobe. Vzporedno s prenovo 3. in 4. faze potekajo tudi 

dela v pralnici in v kuhinji, kjer bomo uredili ustrezno 

prezračevanje in ohlajanje.  

Zaradi gradbenih del v pralnici in kuhinji bo v času del 

prihajalo do občasnih motenj in morebitnega 

spreminjanja jedilnika. Vljudno naprošamo za 

razumevanje. Potrudili se bomo, da bodo dela 

izvedena kar se da hitro in brez večjih motenj. 

V primeru, da imate svojci glede prenove dodatna 

vprašanja, vas vljudno naprošamo, da jih naslovite na 

sestro Ivanko ali socialno delavko Mojco oz. 

direktorico.  

Vodja ZNO 

17. 4. 2018 je na drugo delovno mesto odšla vodja 

ZNO mag. Marijana Kastelic. Delo vodje ZNO v enoti 

Bokalce tako od 1. 4. 2018 dalje opravlja ga. Ana 

Štefančič. V času njene odsotnosti jo bosta 

nadomeščali ga. Ivanka Benko in ga. Marija Modrijan. 

Vodenje bivalnih enot v pritličju bo začasno prevzel g. 

Narcis Čauš, v pomoč pri strokovnih opravilih mu 

bosta ga. Stanka Jenko in ga. Katarina Bohanec. 

Temeljni cilj programa je izobraževanje in osveščanje 

o obvladovanju demence v vseh slovenskih 

statističnih regijah. Izveden bo kot tridnevni, 

dvodnevni in enodnevni program izobraževanja. 

Ciljna skupina tridnevnega programa izobraževanja 

so osebe, ki so (ne)posredno v stiku z osebo z 

demenco v institucionalnem in/ali v domačem 

okolju. Delijo se na dve podskupini, in sicer na 

strokovne delavce in sodelavce v verigi oskrbe za 

osebe z demenco pri izvajalcih socialnovarstvenih 

storitev za starejše – institucionalno varstvo v 

domovih za starejše, in na socialno oskrbo na domu, 

ki jo izvajajo domovi za starejše ter neformalni 

oskrbovalci in drugi deležniki v verigi oskrbe za osebe 

z demenco v domačem okolju. 

Ciljna skupina dvodnevnega programa so strokovni 

delavci, sodelavci in laiki oziroma nestrokovnjaki 

oziroma t.i. trenerji, ki bodo svoja znanja prenašali 

na ostale, vodili skupine za samopomoč in 

prostovoljce. 

Ciljna skupina enodnevnega programa so strokovni 

delavci, sodelavci in laiki oziroma nestrokovnjaki 

oziroma t.i. trenerji, ki bodo svoja znanja prenašali 

na ostale, vodili skupine za samopomoč in 

prostovoljce. 

 

Program izobraževanja je BREZPLAČEN, zato za 

udeležbo ni potrebno plačati kotizacije. 

 

Na izobraževanje se lahko prijavite preko spletne 

strani Socialne zbornice Slovenije. 

https://www.szslo.si/prijava-na-dogodek 

Več in še več o demenci: programi izobraževanja in 

osveščanja za obvladovanje demence 

 

LOKACIJA: Dom starejših občanov Ljubljana Vič - 

Rudnik, enota Kolezija, Kopališka 10, Ljubljana 

DATUMI IZVEDBE: 

TRIDNEVNI PROGRAM: 14., 15. in 16. junij 2018 

DVODNEVNI PROGRAM: 15. in 16. junij 2018 

ENODNEVNI PROGRAM: 15. junij 2018 

Vsebinsko je program izobraževanja zasnovan 

inovativno in multidisciplinarno. Namen programa je 

krepiti prenos znanja in ključnih poklicnih kompetenc 

strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za 

osebe z demenco v institucionalnih in domačih 

okoljih. Struktura programa izobraževanja in 

osveščanja za obvladovanje demence glede na 

izobraževalne aktivnosti vključuje aspekte socialnega 

dela, psihiatrije, nevrologije, zdravstvene stroke na 

primarni ravni, socialne gerontologije, 

institucionalnega okolja za varstvo starejših, pomoči 

družini na domu oz. socialne oskrbe ter skupin za 

samopomoč in delo s prostovoljci. 


