Dan odprtih vrat

Obvestila

Dan odprtih vrat načrtujemo za četrtek, 5. 10. 2017.

Čistilna akcija
V mesecu oktobru bomo izvedli jesensko čistilno
akcijo ter pospravili klopi okoli doma. Svojce in
stanovalce vabimo k obisku senzornega parka, v
katerem vsakdo lahko najde kaj zase.

Namenjen

bo

tudi

poslovnim

partnerjem,

ki

izobražujejo dijake ali odrasle za poklic bolničar negovalec in SMS, in potencialnim zaposlenim in bo
služil kot predstavitev življenja in dela naše hiše.

Obvestila delovne terapije
V domskem parku imamo panje s čebelami, za katere

Spremenjen urnik večerje
Na predlog stanovalcev in svojcev in z namenom
razmika obrokov kosila in večerje smo od 29. 5. 2017
dalje zamaknili termin večerje za stanovalce za
približno pol ure. Delitev večerje se tako začne:

v novi hiši ob 18:00,

na PA ob 17:50 ter na PB in PC ob 18:00,

na 3A, 3B in 3C ob 18:05,

na 2A, 2B in 2C ob 18:10,

na 1A, 1B in 1C ob 18:15.

skrbi čebelar Žiga Logonder. V mesecu juniju je čebelar za
stanovalce pripravil predavanje o čebelarjenju. Nekaj
stanovalcev si je delo čebelarja tudi ogledalo. Kogar

novičnik
september 2017
enota Bokalce

zanima ogled dela s čebelami, njihovo hranjenje in
točenje medu, se lahko oglasi v delovni terapiji in se
dogovori za ogled skupaj s čebelarjem.

aktualni dogodki in novice
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spremenjen urnik večerje

Naročanje pedikure
Storitve medicinske nege stopal in nego diabetičnih
stopal po medicinskem standardu izvaja zunanja
izvajalka ga. Milka Golob od 1. 3. 2017 ob sobotah
med 9. in predvidoma 13. uro. Želeno storitev lahko
stanovalci in svojci naročite direktno pri izvajalki na
telefon 041 745 133 ali e-mail mg.milka@gmail.com.

V začetku poletja so bila v senzornem parku zasajena
zelišča. Na sprehodu skozi park lahko vidite sivko, žajbelj,
rožmarin, šetraj, meto, meliso … Iz njih si bomo za zimske
dni pripravljali čaje.
1. oktobra praznujemo 64. obletnico delovanja našega
Doma. Kot vsako leto bomo tudi letos oktobrsko
dogajanje v Domu posvetili praznovanju obletnice. Z
osrednjo prireditvijo se bomo še posebej spomnili

Prenovljena kavarnica
V kavarnici Bokalci smo na začetku poletja popestrili
ponudbo z napitki (ledena kava, cedevita, smoothie).
Še

vedno

ponujamo

dnevno

sveže

sladice

stanovalcev jubilantov, to so stanovalci, ki v Domu bivajo
10 let ali dlje.
V jesenskih mesecih bomo v senzornem parku postavili
»knjižnico pod krošnjami«. To je posebna hišica s

udeleženke MasterChefa Jelene Vadnjal in domače

knjigami, revijami in časopisi, ki si jih bodo stanovalci in

bokalško pecivo. Vljudno vabljeni.

ostali obiskovalci parka lahko izposodili in med
prebiranjem preživljali čas na svežem zraku.

naročanje dodatnih storitev
prenova depandanse
dan odprtih vrat
napovednik dogodkov

Naročanje dodatnih storitev

Prenova depandanse

Svojce obveščamo, da dodatne storitve za stanovalce

Prenavljamo za vas!

lahko naročijo:


E-Qalin
Zunanja presoja

v socialni službi (priklop TV, priklop hladilnika,

Naše delo v prvem ciklu pridobivanja certifikata

prenove prve notranje faze načrtujemo v sredini

telefon, selitev v drugo sobo na lastno željo, menjava

kakovosti E-Qalin se zaključuje. Septembra se bo še

meseca

ključavnice na željo, priklop lastne klime, računalnik)

enkrat sestala skupina za razvoj, ki bo tokrat

in

obravnavala predloge, ki so jih izoblikovali stanovalci in

pri vodjih tima DMS (kopanje oziroma tuširanje s

se odločila za manjše spremembe, ki jih bomo udejanjili

pomočjo ene osebe, kopanje oziroma tuširanje s

Frizerka in pedikerka bosta storitve do nadaljnjega

do konca leta. Tako bomo delo v našem prvem ciklu

pomočjo

izvajali v prostorih dnevnega centra v kleti stare hiše.

zaključili in zaprosili za zunanjo presojo. V času presoje

nameščanje dodatnih plenic …).

Kljub manjšim zapletom pri gradnji dokončanje
oktobra

2017,

pridobitev

uporabnega

dovoljenja konec oktobra in nato selitev stanovalcev v
prenovljene prostore.



dveh

oseb,

dodatno

porabo

plenic,

bomo za sodelovanje prosili tudi vas, svojce. Zunanja

Srednje medicinske sestre bodo ponovno v dežurni

Dodatne storitve so plačljive v skladu z veljavnim cenikom

sobi v pritličju, DMS Ivanka Benko pa v novi pisarni v

dodatnih storitev, ki je objavljen na domski spletni strani

1. nadstropju.

www.dso-vic.si.

Novo dežurno sobo v prvem nadstropju bomo do

Obvestili

konca prenove uporabljali za nameščanje stanovalcev

presojevalca se bosta namreč o vaših izkušnjah želela
pogovoriti tudi z vami.
V letošnjem letu smo v ankete o zadovoljstvu
zaposlenih prvič vključili izjavo svojci naših stanovalcev

Hramba denarja in vrednih stvari ter poravnavanje

cenijo moje delo. Izjavo so zaposleni v enoti na

obveznosti

Bokalcah ocenili s skupno oceno 3,92 (na lestvici od 1

vključevanje pri reševanju nastalih težav glede obnove

Stanovalcem omogočamo odprtje TRR pri NLB z namenom

do 5). Skupna ocena zadovoljstva zaposlenih na

depandanse.

lažjega

ter

Bokalcah sicer znaša 3,96. V enoti na Koleziji so

shranjevanja viškov pokojnin in žepnin. Več informacij o

zaposleni izjavo ocenili s skupno oceno 3,75. Skupna

V skladu s posredovanim terminskim planom izvajalca

teh postopkih stanovalci in svojce prejmete v socialni

ocena zadovoljstva zaposlenih na Koleziji sicer znaša

predvidevamo izselitev stanovalcev druge faze v drugi

službi.

3,76. Iz rezultatov v obeh enotah lahko sklepamo, da

ob

preselitvah.

Stanovalcem

in

svojcem

se

zahvaljujemo za strpnost in razumevanje ter aktivno

polovici oktobra ter dokončanje del predvidoma 22.
12. 2017. Stanovalci tretje in četrte faze od konca
avgusta 2017 do dokončanja četrte faze ne bodo
mogli dostopati na balkone, v skladu z varnostnim
načrtom pa bomo omogočili ustrezno zračenje sob.
Ker bodo dela zahtevala veliko dnevnega usklajevanja,

poravnavanja

obveznosti

do

Doma

Stanovalci lahko proti potrdilu v sefu socialne službe
začasno shranijo omejene količine denarja za dnevne
potrebe. V primeru smrti stanovalca smejo svojci shranjeni
denar

in

vredne

stvari

prevzeti

le

na

podlagi

Zadovoljstvo

zaposlenih

je

tesno

povezano

z

Hišni red

stanovalcev. Veseli nas, da je zadovoljstvo zaposlenih v

obveščali preko oglasnih desk, na voljo za informacije
pa bodo tudi zaposleni v depandansi, vodja tima DMS

Hišnega reda in spremembe in dopolnitve Pravilnika o

Barbara Purkart in direktorica mag. Melita Zorec.

tudi vaših predlogov!

zadovoljstvom svojcev, pa tudi z zadovoljstvom naših

Svet doma je na svoji seji 10. 8. 2017 sprejel čistopis

pomočnica direktorice za strokovne zadeve mag.

zaposlenih in svojcev vložiti še več truda. Veseli bomo

pravnomočnega sklepa o dedovanju.

bomo o vseh stvareh stanovalce in svojce sproti

Ivanka Benko, socialna delavka Mojca Mikolič,

moramo v prihodnje v medsebojno sodelovanje

oskrbi. Oba dokumenta lahko prelistate na recepciji ali v
kavarnici doma, hišni red pa je objavljen tudi na domski
spletni strani (http://www.dso-vic.si/o-nas/hisni-red-dsoljubljana-vic-rudnik).

enoti Bokalce v porastu in da smo v enoti Kolezija
ustavili padec zadovoljstva. Verjamemo, da je tudi
uvajanje modela E-Qalin vplivalo na dvig zadovoljstva
vseh ciljnih skupin, predvsem pa smo z modelom uvedli
sistematično sodelovanje vseh ciljnih skupin in skupno
oblikovanje predlogov, ki vodijo v rast našega Doma.

