Izgradnja novega dvigala

Prihajajoči dogodki

Na javnem razpisu, ki je potekal v decembru 2017,
je bil izbran najugodnješi ponudnik za izgradnjo
objekta dvigala ob C oddelkih. Izvajalci bodo z
gradnjo pričeli predvidoma v marcu leta 2018. Za
varnost bo ustrezno poskrbljeno. Delovišče bo
zaščiteno z ograjo, tako da bodo v pomladnih dneh
stanovalci in obiskovalci domski vrt lahko
uporabljali za sprehode in druženje. Po izgradnji
objekta dvigala bosta v objekt nameščeni strojnica
in kabina dvigala. Predvidevamo, da bo dvigalo
dano u uporabo v prvih poletnih mesecih.

Četrtek, 1. februar Otvoritev slikarske razstave
prof. Blaža Meseca z nastopom domskega pevskega
zbora.
Petek, 2. februar Predavanje na temo Upodobitev v
baroku.
Sreda, 7. februar 2018 ob 10.00 uri

Kabelska TV v domu

Petek, 9. februar nastop gledališkega igralca in
glasbenika g. Branka Dobravca »Za vsakogar nekaj«.
Torek, 13. februar pustno rajanje z otroci iz sosednjih
vrtcev.

Z dnem 15. januarjem je bilo s strani dobavitelja
kabelskih signalov, firme Telemach ukinjeno
preizkusno prikazovanje TV programov iz digitalne
programske sheme za stanovalce z analognim
priključkom. Ob prehodu na staro analogno
programsko shemo je bila potrebna ponovna
nastavitev televizorjev.
Stanovalci, ki želijo iz analogne preiti na digitalno
programsko shemo, se obrnejo na socialno službo
doma, kjer bomo uredili vse potrebno. Lahko pa
tudi sami, neposredno na Telemachu sklenejo
pogodbo o dobavi digitalnih programov po lastnih
željah s tem, da potrebujejo pisno odobritev doma.
Več informacij dobite v socialni službi doma.

Pretekli dogodki
13. decembra 2017
snemanje dela skupine
stanovalcev za vzdrževanje možganskih aktivnosti
pod mentorstvom prostovoljke prof. Olge Pavlič za
oddajo Storž 1. programa RTV Slovenija, ki je slišna
na https://radioprvi.rtvslo.si/2017/12/kolezija/.

Vabljeni k poslušanju!

Razpis za javna dela
V letu 2018 smo bili uspešni v prijavi na razpisu za
javna dela. V enoti Kolezija imamo tudi v letu 2018
zaposlena dva javna delavca.

Proslava ob 36. obletnici doma.
Nastopil bo domski pevski zbor Kolezijci in duet Ljudski
blues z mojstrico citer Natalijo Šepul in Mihom Eričem
na orglicah. Na proslavi bo predstavljena nova številka
domskega glasila Korenine.

Četrtek, 15. februar nastop kvarteta Barje.
Torek, 20. februar nastop mešanega pevskega zbora
Mlada srca.
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Enota Kolezija

36 obletnica enote Kolezija
Certifikat kakovosti E-Qalin
Certifikat Družini prijazno podjetje
nova številka glasila Korenine
pregled preteklih dogodkov
aktualni dogodki in novice

Torek, 27. februar literarna ura s prostovoljko gospo
Marijo Žebovec.
Sreda, 28.
stanovalcev.
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dni

Četrtek, 29. marec nastop pevskega zbora Izpod
Rožnika.

Domsko glasilo
V mesecu februarju je izšla nova številka glasila enote
Kolezija Korenine. Svoj izvod lahko kupite v kavarnici.
Glasilo si lahko ogledate na www.dsovic.si/objave/izpostavljene-novice/glasilo-doma.
Obvestila lahko redno spremljate na naši spletni strani
www.dso-vic.si.
Pridržujemo si pravico do spremembe navedenih terminov oz. programa.

Ob 36. obletnici enote Kolezija
4. februarja praznujemo že 36. obletnico vselitve
prvih stanovalcev v Dom starejših občanov enota
Kolezija. Ponosni smo na dobro delo, kot ga svojci
ocenjujete v oddanih anketah in na mnoge novosti
pri delu, ki smo jih uvedli s ciljem izboljšanja skrbi za
stanovalce, ki ste nam jih zaupali v oskrbo.

Obvestila in novosti

E-Qalin

Novi odpiralni čas kavarnice enote Kolezija

Sporočamo vam, da smo 28.11.2017 uspešno opravili
presojo kakovosti in pridobili certifikat kakovosti E-Qalin.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za dragocen
prispevek in pomoč.
Svojci ste izpolnili letno anketo o zadovoljstvu in podali
številne predloge. V letošnjem letu ostaja stopnja
zadovoljstva na podobni ravni kot lansko leto. Na lestvici
od 1 do 5 ste z domom zadovoljni 4,19, lani ste bili
zadovoljni 4,23. Anketo je letos izpolnilo 76 svojcev.
Najvišje ste ocenili izjavo »vem na koga se obrnem, ko
potrebujem informacijo o počutju svojca z oceno 4,47,
najnižje pa izjavo »Dom ima urejen otroški kotiček«.
Vaše odgovore, predloge, kritike in pohvale bomo
skrbno pregledali in sprejeli potrebne ukrepe za
izboljšanje vašega zadovoljstva. Povratno informacijo na
podane predloge preteklih treh let si lahko preberete v
februarskem glasilu Korenine, ki ga lahko kupite v
kavarnici ali si ga ogledate na spletni strani
www.dso-vic.si .

Na podlagi predlogov svojcev smo podaljšali
obratovalni čas v kavarnici enote Kolezija vsak dan
od 9.30 ure do 18.00 ure.

SEPA
Plačevanje oskrbnine lahko uredite z direktno
obremenitvijo. Ta poteka preko plačilnega
poslovanja sepa (single euro payment area), ki
omogoča direktno obremenitev vsak delovni dan.
Uporabniki spletne banke se lahko odločite za eračun. Vse potrebno lahko uredite v blagajni doma.

Naročanje dodatnih storitev
V socialni službi naročate storitve iz bivalnega
standarda.
Pri vodji tima zdravstvene nege in oskrbe pa
naročate dodatne storitve iz osebne nege.
Storitve se zaračunajo po ceniku dodatnih storitev.

Naročanje frizerke, pedikerke in masaže
Storitve opravljajo zunanji izvajalci. Naročate jih na
recepciji. Možna sta načina plačila gotovinsko
neposredno izvajalki ali poračun ob izdaji skupne
položnice za oskrbo.
Duhovna oskrba
Stanovalci in svojci, ki želite obisk patra, kontaktirajte
župnišče Trnovo, telefon (01) 283 50 60.
Sveta maša v enoti je vsak petek ob 13.30 uri.

Svojcem stanovalcev sporočamo, da se zaposleni s svojci
srečujemo na različne načine, in sicer:


Sestanki s svojci novo sprejetih stanovalcev



Možnost sodelovanja svojcev na rednih mesečnih
zborih stanovalcev, ki potekajo praviloma zadnji
delovni dan v mesecu ob 11.00 uri v dnevnem
prostoru. Zapisnike zbora stanovalcev najdete na
oglasni deski.

Vodomati v enoti Kolezija
Obveščamo vas, da bomo s 1. marcem z vseh
hodnikov in z oddelkov odstranili postavljene
vodomate. Postavljeni vodomati s plastičnimi
kozarčki za pitje so vse bolj prepoznani kot vir
tveganja in obremenitve za okolje. Zato se vračamo k
izvoru – zdrava, preverjeno kvalitetna in kontrolirana
pitna voda iz vodovoda v steklenih kozarcih, ki bodo
na razpolago ob vseh vodovodnih pipah. Tudi za
stanovalce, ki želijo vodo pri obroku v jedilnici, bo na
razpolago sveža voda v steklenih vrčih s
pripravljenimi kozarci na priročnem vozičku v
jedilnici.



Svojci ste vabljeni k pomoči pri organizaciji,
izvedbi ali prisotnosti na vseh prireditvah, ki jih
organiziramo v domu. Na oglasni deski je
objavljen meseči razpored prireditev.



Individualni pogovori z vodji timov – DMS in
zaposlenimi v socialni službi ter zdravnico v času,
določenem za dajanje informacij svojcem (ob
vstopu na oddelke, na vratih ambulante, na
oglasnih deskah).

Svojce vljudno vabimo, da morebitna nesoglasja
rešujejo takoj s konkretnimi navedbami pri vodjih
tima/vodji ZNO ali v socialni službi, in sicer na strpen
in miren način
Z lepo besedo in navajanjem dejstev ter sprejemanjem razlage tudi druge strani bodo vsi izzivi lažje rešljivi. Zaposleni vam bodo v okviru svojih pristojnosti
podali informacije oz. vas napotili na ustrezno odgovorno osebo. Vljudno vas naprošamo, da to spoštujete, saj so zaposleni na oddelkih v prvi vrsti za to, da
poskrbijo za vse stanovalce in opravijo svoje delovne
naloge, zaradi česar si težko privoščijo razna nenapovedana opravila.
Zaposleni se pogosto pojavljamo tudi v vlogi zagovornikov, še posebej takrat, ko pričakovanja svojcev
presežejo sposobnosti stanovalcev oz. so v njihovo
škodo. Takrat vam bomo zaposleni jasno in glasno
sporočili, da vaša dejanja za vašega svojca niso primerna in vam razložili, zakaj je temu tako. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi in sprotno ter odkrito komunikacijo tako zaposleni kot vi, svojci, ustrezno
poskrbeli za stanovalce, ki bivajo v našem domu.

Smo Družini prijazno podjetje
V DSO Ljubljana Vič rudnik smo od julija 2014 vključeni v projekt Družini prijazno podjetje. Z aktivnim
vključevanjem predstavnikov vseh zaposlenih smo
vpeljali 14 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in
zasebnega življenja zaposlenih.
Po preteku treh let smo imeli v letu 2017 revizijo
našega dela V strokovnem mnenju je revizorka
pohvalila delo tima DPP in našo skrb za implementacijo izbranih ukrepov. Na podlagi poročila revizorke je
oktobra revizorski svet podal pozitivno mnenje in s
tem smo pridobili modri, polni certifikat Družini prijazno podjetje. Še naprej se bomo trudili zaposlenim
olajšati usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti, saj je njihovo zadovoljstvo naš največji kapital.

