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1 NAŠE PRVO TRAJNOSTNO POROČILO
Dom Petra Uzarja Tržič je splošni javni socialno varstveni zavod in ker smo zavezani k
objavljanju letnih poročil, smo se odločili, da za leto 2018 pripravimo poleg rednega poročila še
trajnostno poročilo. Trajnostno poročilo, ki je pred vami, je torej naše prvo poročilo in velja za
leto 20181. Napisano je v skladu s standardi GRI GS (Global reporting Initiative Global
Standards) in sicer na osnovni ravni. Pri pisanju so bili upoštevani standardi GRI 101, 102, 103,
200, 300 in 4002 ter tudi načela trajsnostnega poročanja. Poročilo je dostopno na spletni
http://www.dputrzic.si/predstavitev/organigram-porocilo/, kontaktno mesto za vprašanja v
zvezi s poročilom pa je maja.debeljak@dputrzic.si3.

PROCES DOLOČANJA VSEBINE POROČILA4:
1. KORAK – določanje najbolj bistvene vsebine:
upravljanje zavoda, socialna oskrba, pomoč na domu, zdravstvena nega in oskrba,
fizioterapija, delovna terapija, kuhinja
2. KORAK – določanje pomembnosti za deležnike:
zadovoljstvo, varnost in zdravje, etika, usklajevanje, usposabljanje in izobraževanje
3. KORAK – določanje pomembnosti za Dom Petra Uzarja:
strokovni ugled, doseganje normativov zaposlovanja, skladnost in transparentnost,
integriteta, uspešnost
4. KORAK – identifikacija vsebine na podlagi načel trajnostega poročanja – v
skladu z GRI (upravljanje, ekonomsko področje, deležniki – zaposleni in uporabniki
storitev, okolje, družba) in s storitvami in aktivnostimi Doma Petra Uzarja

GRI GS 102-50, 102-51, 102-52
GRI GS 102-54
3 GRI GS 102-53
4 GRI GS 102-46
1

2
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2 TRAJNOSTNA VIZIJA5
»V domu nudimo sočutno oskrbo in v uporabnika usmerjene storitve za zadovoljitev
njegovih potreb. Zavezani smo odličnosti skozi upoštevanje visokih standardov,
vzajemnemu spoštovanju vseh, stalnemu usposabljanju in trajnostnemu razvoju
doma.«
»Naše delo temelji na naslednjih vrednotah: prijaznost, zaupanje, strokovnost, toplina,
sprejemanje in poštenost.«
Zavedamo se, da je skrb za dobro počutje stanovalcev in drugih uporabnikov naša skupna skrb
in da smo lahko dobri le, če znamo usklajeno dobro delati.
Prva in osnova skrb gre še naprej konstantnemu spremljanju in zagotavljanju storitev na visoki
ravni kakovosti zdravstvene nege in oskrbe ter ustreznem odnosu, ki ohranja dostojanstvo
naših uporabnikov. To bomo lahko dosegli z ustreznim kadrom – tako po številu, kot po
odnosu do dela, povezanostjo managementa doma in usmerjenostjo v nadaljnji razvoj doma.

V letu 2019 bomo pričeli z izvajanje projekta Gerobus, saj je bil projekt v januarju 2019 potrjen.
Z operacijo Gerobus se bomo še dodatno odprli v lokalno skupnost, ter dali svoj doprinos k
promocijo zdravega in aktivnega staranja ter preprečevanja nastanka demence.
Skrb za hišo, potrebna postopna obnova prostorov bo v roku nekaj let dala končni videz doma,
ki smo ga do sedaj uspeli doseči – prijetnega svetlega in prijaznega doma starejših v
planinskem okolju.

dr. Anamarija Kejžar
v. d. direktorice

5

GRI GS 102-14
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3 O DOMU PETRA UZARJA

Dom Petra Uzarja Tržič je splošni javni socialno varstveni zavod, ki leži v zibelki gora Zelenice,
Kriške gore, Dobrče in se z dolino odpira proti Kranju in Bledu. Prvi uporabniki so v njem našli
svoj dom aprila leta 1980. Dom ima danes 180 stanovalcev, katerim z veliko spoštovanja in
prijaznostjo nudijo socialno oskrbo in zdravstveno nego strokovno usposobljeni delavci.
Pri svojem delu sledimo sodobnim strokovnim usmeritvam, delamo po načelih trajnostnega
razvoja doma in stalnega izboljševanja kakovosti.
Edinstvena lega, ki omogoča stanovalcem obisk mesta ali pa izlet v naravo, je dodatna prednost
našega doma.

OSEBNA IZKAZNICA DOMA PETRA UZARJA
Ustanovitelj
Republika Slovenija
Ime doma6
DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
7
Sedež doma
Ročevnica 58, 4290 Tržič
Davčna številka
SI71142649
Transakcijski račun
SI56 01100-6030269261
Telefon:
04 598 03 00
Elektronska pošta
info@dputrzic.si
Lastništvo8
Javni zavod
9
Dejavnost
87.300, dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in
invalidnih oseb
Spletna stran
www.dputrzic.si

GRI GS 102-1
GRI GS 102-3
8 GRI GS 102-5
9 GRI GS 102-2
6
7
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA10

6

108

rednih sej sveta doma v letu 2018.
zaposlenih na dan 31.12.2018 (92 za nedoločen čas in 16 za določen čas)11.

26

delavcev se je zaposlilo v letu 2018, odšlo je 23 delavcev (od teh 5 upokojitev)12.

12

invalidov zaposlenih na dan 31.12.2018. Na podlagi Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov bi morali imeti zaspolenih 6 invalidov, s
čimer se kvota presega in za razliko od sklada ne prejemo dodatne finančne
pomoči. Do zaposlenih invalidov smo odgovorni in jih zaposlujemo v skladu z
zakonom.13

GRI GS 102-7, GRI GS 102-18
GRI GS 401-1
12 GRI GS 401-1
13 GRI GS 419-1
10
11
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4 STORITVE DOMA PETRA UZARJA14
Po Zakonu o socialnem varstvu dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starejših ter
pomoč posamezniku in družini na domu. Institucionalno varstvo po tem zakonu obsega vse
oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se
upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje,
organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.
Dom za starejše opravlja tudi naloge, ki obsegajo priprave okolja, družine in posameznikov na
starost.
Dom ima 107 sob, v katerih je na voljo 180 ležišč. Imamo 42 enoposteljnih sob, od tega 2 za
začasne sprejeme, 57 dvoposteljnih sob in 8 triposteljnih sob.
Da zadostimo potrebam naših uporabnikov, dejavnost doma ves čas nadgrajujejo in
izboljšujemo ter tako dosegamo visoko zadovoljstvo vseh naših uporabnikov.
Ponujamo pester nabor vsakodnevnih športnih, družabnih in preventivnih aktivnosti, ki
pozitivno vplivajo na fizično in psihično zdravje, ponujamo sodobno fizioterapijo, fiziatrijo,
psihiatrijo in svetovanje.
Dom je odprt za okolje in številne skupnosti. Sodelovanje s prostovoljci, šolami in drugimi
institucijami popestri vsakdan uporabnikom. Z izboljšavami obstoječih sistemov in razvojem
novih programov dosegamo visoko zadovoljstvo uporabnikov.

4.1 SOCIALNA OSKRBA
Področje socialne oskrbe pokriva socialna služba – socialna delavka na področju
institucionalnega varstva in socialna delavka na programu pomoč na domu ter razvoz kosil.
Področje socialne oskrbe obsega:
-

institucionalno varstvo
kratkotrajni sprejem
dnevno varstvo
pomoč na domu
kosila in dostavo kosil

Socialna služba se povezuje z vsemi enotami in je ključna oseba pri sprejemu stanovalca. Kot
sta področji socialne oskrbe in zdravstvene oskrbe tesno prepleteni, tako tesno se odraža tudi
sodelovanje med vodjo zdravstvene nege in oskrbe in socialno delavko.

443

14

GRI GS 102-2

prošenj za sprejem v dom v letu 2018, od tega 127 prošenj iz Tržiča.
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176

čakajočih žensk za sprejem v dom in 65 moških (iz občine Tržič).

164

dni je bila v letu 2018 povprečna čakalna doba za sprejem v dom.

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Ur. list
RS, št. 39/2013) navaja kot cilj vključitev približno 4,8 odstotka populacije starejših od 65 let
v celodnevno institucionalno varstvo.
Konec leta 2016 je v domu živelo 138 občanov tržiške občine. Iz podatkov izhaja, da v Domu
Petra Uzarja Tržič biva 4,67 odstotka občanov tržiške občine starejših od 65 let glede
na celotno tržiško populacijo, kar pomeni, da s kapacitetami doma skorajda dosegamo
cilj resolucije.

4.1.1

TRAJNOSTNI CILJI in KOCEPTI DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

 Individualne obravnave stanovalcev doma in skupaj z njimi in ostalimi sodelavci
uresničevati njihove individualne načrte,
 sodelovanje v projektih doma, skrb za koncept razvoja dela s stanovalci z demenco,
 sodelovanje pri nadaljnjem razvoju gerontološkega centra,
 upoštevanje kodeksa etike,
 varovanje zaupnih informacij in osebnih podatkov,
 ničelna toleranca
 upoštevanje zakonskih določil postopka sprejema in Pravilnika o razvrščanju stanovalcev
DPU v kategorije oskrbe.

4.2 POMOČ NA DOMU
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge
pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni
pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo
ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s
katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v
zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. (Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev, 6. člen)
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Subvencijo15 iz sredstev proračuna občine v višini najmanj 50 % stroškov storitve, določenih v
drugi in tretji alineji prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, določi pristojni organ
občine. (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, 17. člen).

uporabnikov socialne oskrbe na domu na 31.12.2018

46

V Občini Tržič je 3039 prebivalcev starih nad 65 let (podatek za leto 2017). Občina Tržič naj
bi glede na Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020
vključevala 3,5% populacije, kar pomeni 106 uporabnikov iz Občine Tržič. V letu 2018
smo imeli preko celega leta vključenih 84 različnih uporabnikov, od tega 81 starejših
od 65 let, kar pomeni, da smo v Občini Tržič vključili 2,67 % ciljne populacije.

11

zaposlenih socialnih oskrbovalk na dan 31.12.2018 za neposredo izvajanj storitev
socilane oskrbe na domu uporabnikov

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
in 10. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občina Tržič dne 11. 2.
2016 dala soglasje k ceni socialne oskrbe na domu za občino Tržič, ki veljajo od 1. 1. 2018 dalje.
Občina Tržič subvencionira stroške storitve socialne oskrbe na domu v višini 70 % ekonomske
cene16.

4.2.1

SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI17

Potrebe po socialni oskrbi na domu uporabnika so vezane na njegovo zdravstveno in socialno
stanje, zato je sodelovanje s patronažno službo, centrom za socialno delo, socialno službo
bolnišnic ter Občino Tržič sestavni del zagotavljanja celovite socialne oskrbe na domu. V
mesecu oktobru 2018 smo organizirali delovni zajtrk, katerega so se udeležili predstavniki
strokovnih služb s katerimi največ sodelujemo in sicer patronažne službe Zdravstvenega doma
Tržič, Občine Tržič ter Centra za socialno delo Tržič.
Namen sestanka je bil povezovanje in spoznavanje služb na območju Občine Tržič, ki skrbijo
za starejše in diskusija o aktualnih tematikah.

15

GRI GS 201-4

17

GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, 413-1
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4.2.2 TRAJNOSTNI KONCEPTI IN CILJI
 Odzvati se na potrebe iz lokalne skupnosti glede socialne oskrbe na domu,
 odzvati se na potrebe in želje uporabnikov za boljšo kvaliteto bivanja,
 računalniški program za vodenje ur, urnikov in procesa dela, ki bo olajšal delo in vplival na
večje zadovoljstvo zaposlenih,
 izpravna vozila, ki oljašajo delo zaposlenim in jim omogočajo varnost,
 polna ekipa socialnih oskrbovalk.

4.3 KOSILA
Dom Petra Uzarja Tržič nudi zunanjim uporabnikom kosila in dostavo kosil na dom. Naročniki
imajo možnost:
 socialne oskrbe z dostavo kosila,
 dostavo kosila,
 prevzem kosila v domski kuhinji,
 postrežba kosila v domski jedilnici.
Prinos kosil na dom izvajajo socialne oskrbovalke v okviru opravil:
 socialne oskrbe (gospodinjsko pomoč, kamor sodi prinašanje enega pripravljenega
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode)
ali
 kot tržno storitev (kosilo z dostavo).

4.4 ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA
V socialnovarstvenih ustanovah stanovalcem zagotavljamo zdravstveno nego in rehabilitacijo,
osnovno in socialno oskrbo ter zdravljenje na primarni ravni z zagotavljanjem storitev v okviru
splošne ambulante. Dejavnosti se med seboj tako prepletajo, da je ločevanje zdravstvene nege
in oskrbe skoraj nemogoče. Ključno vlogo pri ločevanju prevzema plačnik, ker je sistem
zastavljen tako, da je potrebno ločeno utemeljevati aktivnosti, ki jih izvaja multidisciplinarni
tim, in se delijo na storitve zdravstvene nege in rehabilitacije ter storitve osnovne in socialne
oskrbe.
Po Merilih za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege, ki jih v Področnem
dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje
določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), se stanovalce razvršča v kategorije
zdravstvene nege. Zdravstvena nega je kategorizirana v tri oziroma štiri tipe glede na
zdravstveno stanje stanovalca in dnevno porabo časa negovalnega tima na enega stanovalca.
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V zadnjem tromesečju leta 2018 se je odsotnost zaradi napotitev v bolnišnico zmanjšala, razen
v mesecu decembru, ko je vsako leto višja. Opazen je tudi dvig kategorije nege II in padec
kategorije III. Število dni v kategoriji nege je bil primerljiv z ostalimi meseci v letu.

4.4.1

IZVEDBA NOTRANJIH PRESOJ S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE

Notranja presoja je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov
presoje. Notranja presoja ni iskanje napak, ampak priložnost za pohvale dobro opravljenega
dela in iskanje priložnosti za izboljšave.
Presoja se vsakodnevno delo in izvajanje standardov. Vsaka presoja ima določene kriterije, ki se
preverjajo vsakič v vseh enotah, tako, da so rezultati objektivni in primerljivi. Namen je
kakovostnejša oskrba:




zgotoviti odstopanja od dogovorjenega načina dela,
poiskati področja, kje so možne izboljšave,
dvigovati samozavest zaposlenih o pomenu kakovosti.

4.4.2 IZOBRAŽEVANJA
So pomembna za zaposlene, saj je strokovna usposobljenost ključna pri zagotavljanju
kvalitetne oskrbe uporabnika. Vsak zaposlen je odgovoren za svoj napredek in razvoj, tudi kot
dom čutimo odgovornost, da zaposlene spodbujamo in napotimo na izobraževanja. Novo
pridobljena znanja zaposleni delijo z ostalimi sodelavci.18
Izobraževanja ZNO v letu 2018:
 Strokovne ekskurzije 5.6.2018 v Pulo, Hrvaška, se je udeležilo 30 zaposlenih.
 Tečaja kinestetike v mesecu maju in juniju 2018 se je udeležilo 30 zaposlenih.
 Delavnice DPU – ALS 16.3.2018 se je udeležilo 14 zaposlenih.
 Izobraževanja Padci – 21.3.2018 8 zaposlenih.
 Delavnica – Aplikacija zdravil 14.2.2018 – 19 zaposlenih.
 Delavnica – Snemanje EKG 31.1.2018 – 9 zaposlenih.
 Delavnici - Temeljni postopki oživljanja – 22.11.2018 17 zaposlenih in 13.11.2018 18 zaposlenih.

18

GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2

Stran 11 od 31

Trajnostno poročilo o delu Doma Petra Uzarja Tržič za leto 2018

4.4.3 TRAJNOSTNO POROČILO ZNO
V Domu Petra Uzarja se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do uporabnikov naših storitev.
Pomembno nam je njihovo zadovoljstvo in dobro počutje, zato redno spremljamo zdravstvena
opažanja.19
V domu imamo ambulanto, ki obratuje trikrat tedensko. Svojci imajo možnost pogovora o
zdravstvene stanju za posameznega stanovalca pri zdravniku. Vedno več je novo sprejetih
stanovalcev, ki prejemajo antikoagulantno terapijo ali imajo sladkorno bolezen – v bodoče se
bo treba temu problemu bolj posvečati. Poleg rednega dela se v ambulanti opravijo še dodatne
storitve:
 nabava zdravil iz lekarne,
 naročanje na specialistične preglede,
 urejanje negovalne dokumentacije
 sistematski pregledi zaposlenih.
V letu 2018 smo proti virusu gripe cepili 69 stanovalcev. Cepljenje se je izvedlo v mesecu
novembru. Možnost cepljenja so imeli tudi zaposleni, s čimer želimo izboljšati kvaliteto
zdravja in zmanjšati bolniško odsotnost zaposlenih. Cepilo se je 6 zaposlenih. Za stanovalce je
bilo cepljenje proti sezonski gripi brezplačno. Po prejetih prijavah, se je izvedba cepljenja
napovedala teden dni prej. Cepljenje je potekalo ob prisotnosti domskega zdravnika.
4.4.3.1

POROČILO O PALIATIVNI OSKRBI IN AROMATERAPIJI V DPU

Koncept paliativne oskrbe v Domu Petra Uzarja temelji na načrtovanju oskrbe, kjer
spodbujamo vzpostavljanje komunikacije, razumevanj, razmišljanje med stanovalci, njihovimi
bližnjimi in zaposlenimi. S ciljem spoznavanja stanovalčevih vrednot in želja glede oskrbe.
Sprejemanja odločitev stanovalca za čas, ko ne bo zmožen sam izražati svojih želja.
Obvladovanje in lajšanje telesnih in drugih simptomov bolezni. Psihološka, socialna in
duhovna podpora, podpora stanovalčevim bližnjim v času bolezni in žalovanja.
Načela paliativne oskrbe so:
 celovit pristop
 izboljšanje kvaliteto življenja stanovalcev in njihovih družin
 podpora fizičnih, psihosocialnih in duhovnih problemom
 soočanje s problemi življenjsko ogrožajočih bolezni s preprečevanjem in lajšanjem
simptomov
 brezhibno oceno in zdravljenje
 dobra komunikacija s stanovalci in njegovimi svojci ter med paliativnim timom
 vzpostavitev zaupanja
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 empatičen odnos
 ohranjanje spoštovanja do stanovalca in svojcev
 podpora družini
Aromaterapija je veja komplementarne medicine, ki uporablja eterična olja in hidrolate za
ohranjanje zdravja in psihofizičnega ravnotežja. V letu 2018 imamo v paliativni oskrbi kopalne
soli in aromaterapijo. Po oddelkih so nameščeni difuzorji. Zaradi zamenjave kadra so
zadolžene različne osebe, večinoma timske medicinske sestre.
4.4.4 TRAJNOSTNI CILJI
Trajnostni cilji so sledenje novim smernicam na področju zdravstvene nege in posledično
zagotavljanje visokega nivoja storitev zdravstvene nege in oskrbe. Pomembno nam je, da bomo
dosegali naslednje cilje za zdravstevno negovalni kader 20:
 izobraževanje zaposlenih – interna izobraževanja,
 zagotovitev ustrezne kadrovske zasedbe in zmanjšanje fluktuacije,
 nadzor nad vpisom v register izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe,
 dvig zadovoljstva zaposlenih v ZNE,
 ob ustrezni kadrovski zasedenosti ponovno vzpostavitev učne baze – leta 2012 je
Ministrstvo za zdravje izdalo odločbo za obdobje 5 let za tehnika zdravstvene nege,
 razmislek o uvedbi supervizije za zaposlene v zdravstveni negi in oskrbi
Pomembno nam je tudi, da se bo izvajal redni nadzor nad pravilnim vnosom ocene
inkontinence, nadzor nad spremembami in pravilnim vnosom kategorizacije zdravstvene nege
in oskrbe, stroškovna učinkovitost, zmanjševanje plastičnih odpadkov (PVC kozarčki, slamice,
..)21,.

4.5 FIZIOTERAPIJA
Delo fizioterapevta s starostnikom je dolgoročen proces, zahteva sodelovanje starostnika,
svojcev in fizioterapevta. Velik poudarek dajemo na preventivo, ohranjanju neodvisnosti in
samostojnosti pri izvajanju dnevnih aktivnosti in rehabilitaciji po poškodbah, boleznih in daljši
nedejavnosti naših stanovalcev. Fizioterapevtske obravnave so individualizirane, s ciljem
približevanja storitev stanovalcem, s poudarkom na usklajevanju in upoštevanju ciljev ter
potreb stanovalcev.
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stanovalcev je bilo vključenih v fizioterapevsko obravnavo v letu 2018
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V program rehabilitacije so bili vključeni tudi stanovalci, ki so prišli neposredno iz bolnišnic ali
rehabilitacijskih ustanov in se je pokazala potreba po podaljšani obravnavi. Skupno število
rehabilitacij za dvanajst mesecev je bilo 33.
V letu 2018 se je povečalo število stanovalcev vključenih v preventivni program (skupinska
vadba, MOTO med, trening hoje s pripomočkom ali brez, učenje usedanja in vstajanja, Žoga
band). Cilj je ohranjanje samostojnosti pri gibanju, vzdrževanje z rehabilitacijo doseženega
fizičnega stanja., preprečevanje padcev, neodvisnost.

V letu 2018 je bila kot NOVOST delavnica »Kinestetika v negi«. Namen delavnice je v
edukaciji kadra 22:
- pravilna mehanika gibanja tako negovalnega kadra kot stanovalca ,
- pravilna tehnika dvigovanja in premika bremen,
- kako s čim manj napora izvest določen premik,
- položaji stanovalca v postelji glede na preventivno ali terapevtsko indikacijo.
V prostore fizioterapije smo prejeli terapevtsko Bobath mizo. Nova pridobitev
fizioterapevtki omogoča boljše izvajanje fizioterapevtskih storitev pri nevroloških pacientih
in pri pacientih po različnih poškodbah skeleta. Široka terapevtska miza omogoča učenje
obračanja v postelji.
V okviru fizioterapije smo organizirali predavanje za prostovoljce: »Pomen gibanja skozi
življenjsko obdobje«, v restavraciji RAJ.
4.5.1

TRAJNOSTNI CILJI

Za kakovostno oskrbo uporabnikov je potrebno:
 sprotno spremljanje novosti na področju geriatrije, demence in starosti spremljajočimi
stanji in ustrezno vključevanje, po pravilih stroke v postopke rehabilitacije,
 ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja in sposobnosti stanovalcev,

22

GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, 416

Stran 14 od 31

Trajnostno poročilo o delu Doma Petra Uzarja Tržič za leto 2018

 sestavljanje fizioterapevtskih programov stanovalcev na osnovi ocene funkcijskih sistemov
in osebnih značilnostih stanovalcev,
 postavljanje ciljev fizioterapevtske obravnave s sodelovanjem stanovalcev,
 sprotno preverjanje učinkov posameznih terapevtskih postopkov,
 ohranjati funkcionalne sposobnosti stanovalcev, da bodo čim dlje samostojno sposobni
skrbeti zase,
 ohranjati strokovnost in kvaliteto pri obstoječih aktivnostih,
 ob pomoči SFG (sekcije fizioterapevtov geriatrije) izoblikovati strokovna priporočila na
področju dvigovanja, prenašanja, premikanja in premeščanja uporabnikov v zdravstvu in
socialnem varstvu, po vzoru iz tujine,

4.6 DELOVNA TERAPIJA
4.6.1 PODROČJE SKRBI ZA SAMEGA SEBE
V letu 2018 so se vsakodnevno izvajali treningi dnevnih aktivnosti pri stanovalcih, ki
potrebujejo pomoč pri aktivnostih, kot so oblačenje, obuvanje nogavic, skrbi zase (umivanje
obraza, rok, zob, česanje), vstajanju iz postelje, transferu iz postelje na invalidski voziček,
učenje vožnje z invalidskim vozičkom. Pri delu sem so bila uporabljena kinestetična znanja in
temelji funkcionalnega gibanja stanovalca in terapevta, ter uporabo Bobath koncepta.
V obravnavo so bili vključeni stanovalci, ki so potrebovali ponovno vzpostavljanje funkcionalne
mobilnosti, mišične moči in obsega gibov.
Trening dnevnih aktivnosti se je pri določenem številu stanovalcev izkazal za dobrega, saj je
uspešna rehabilitacija in stanovalčeva povrnitev v prvotno stanje oziroma izboljšanje stanja,
pozitivno vplivala tudi na izvedbo dela negovalne službe.
Štirikrat do petkrat na teden je potekal funkcionalni trening s pripomočki, katerega so se
udeleževali stanovalci po možganski kapi, stanovalci z zmanjšano mišično močjo v zg. in sp.
okončinah, stanovalci z omejitvami obsega gibov, zmanjšanimi senzomotoričnimi
sposobnostni in zmanjšanimi kognitivnimi funkcijami.
Skrb za čim večjo mobilnost stanovalcev, se je izvajala s poudarkom na pravilni izbiri
primernega medicinsko tehničnega pripomočka že ob samem sprejemu v dom in s
konstantnem spremljanjem in oceno trenutnega stanja uporabnikovega stanja, in učenjem
uporabe medicinsko tehničnih pripomočkov. V sodelovanju s fizioterapijo so bile zagotovljene
določene prilagoditve in namestitve, ter vršena kontrola nad ustreznostjo medicinsko
tehničnih pripomočkov z rednim vzdrževanjem.
Pomembno je bilo tudi povezovanje in sodelovanje s stanovalci in njihovimi svojci glede izbire
in nakupa ustreznega medicinsko tehničnih pripomočkov; po predhodnem testiranju in
uporabi le- teh.
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Kinestetične probleme in vprašanja smo reševali sprotno in skupaj s fizioterapijo in
zdravstveno – negovalnim kadrom, pri posameznem stanovalcu, kjer se je pojavil problem.

4.6.2 PODROČJE PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA
Osnovni namen okupacij na področju preživljanja prostega časa je kvalitetnejše življenje
posameznika v Domu, usposabljanje in aktivacija na področju telesnih in kognitivnih funkcij,
socializacija, razvedrilo, aktivno preživljanje prostega časa, sprostitev…
V okviru programov delovne terapije smo organizirali vsakodnevne, tedenske oz. mesečne
aktivnosti in dogodke.
Dnevne, tedenske in mesečne aktivnosti:





















Skupinska telovadba,
Vaje za vadbo spomina,
Izposoja knjig,
Verska skupina Luč pod vodstvom prostovoljk,
družabne igre,
Tombola - 1x tedensko v okviru Združenja invalidov – Forum Slovenije, vodi jo prostovoljka
Simona Bašelj,
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev z glasbenima gostoma Janezom Benčino i Jožem
Tišlejem na harmoniki, ter otroci iz VVZ Deteljica in OŠ Tržič,
bralni krožek BRANJE – KRAMLJANJE (2x mesečno), v sodelovanju s Knjižnico dr. Toneta
Pretnarja pod vodstvom knjižničarke Špele Jerala,
Aktivnosti, ki jih vodi gospodinja (kuharske delavnice, ugankarske urice, pobarvanke,
ustvarjalne delavnice, pogovori ob kavi, družabne igre,…),
Srečanja skupin za samopomoč (6 skupin, pod vodstvom prostovoljk),
Pevska skupina, pod vodstvom treh prostovoljk,
Motorično kognitivni perceptivni trening – žoga band (1x tedensko),
Športne igre,
Krožek ročnih del,
Ogledi slovenskih filmov,
Krožek prostovoljstva, v sodelovanju z OŠ Tržič,
Ustvarjalne delavnice,
Mesečni sestanki s stanovalci ,
Koncerti in zabavne prireditve,
Izleti.
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4.6.3

PODROČJE PRODUKTIVNOSTI

Poteka v obliki pomoči stanovalcev pri pripravi pogrinjkov v jedilnici, gospodinjskih
aktivnostih, skrbi za red in čistočo čajnih kuhinj, ročni dela, pripravi prostora za prireditve,
pomoči pri urejanju kartonastih škatel in skladiščenju, skrbi za gredice (urejanje gredic,
okopavanje, zalivanje).
Skrb za duhovne potrebe
Enkrat mesečno se za stanovalce v Domu izvaja sveta maša, ki jo vodi župnik g. David
Jensterle, enkrat tedensko pa je pod vodstvom prostovoljk Verska skupina Luč. Dnevno poteka
molitev v domski kapelici. V decembru sta bila izvedena tudi božična sv. Maša ter blagoslov
jaslic
Sodelovanje s svojci
S svojci stanovalcev smo se dogovarjali glede izbire, nakupa in uporabe ustreznega medicinsko
tehničnega pripomočka. Sodelovanje glede pridobitve ustrezne ortopedske obutve.
Sodelovanje s svojci pri organizaciji praznovanj rojstnih dni.
4.6.4

DELO Z OSEBAMI Z DEMENCO

Stanovalce z demenco integriramo v skupine v domu, programe aktivnosti, ki potekajo izven
oddelka Deteljica – Integrirana oblika bivanja; obisk kulturnih prireditev, obisk skupinskih
aktivnosti, ki potekajo v domu – pevska skupina, skupina za trening spomina in zbranosti,
skupine za samopomoč, jutranja telovadba, funkcionalni trening s pripomočki; skrb za
duhovne potrebe – obisk svete maše, verske skupine, obisk duhovnika na oddelku; udeležba na
izletih, vadba v zunanjem vadbenem parku, funkcionalni trening, vaje za spomin.
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4.6.4.1

AKTIVNOSTI na enoti DETELJICA

 Koordinacija programa dela in animacij gospodinje na enoti Deteljica,
 vzdrževanje aktivnosti s področja skrbi za sebe (osebna higiena, oblačenje, obvladovanje
ožjega življenjskega okolja),
 aktivnosti s področja dela (pomoč pri gospodinjskih opravilih – zlaganje perila, kuhanje
kave, pomoč pri peki peciva, priprava pogrinjkov, zvijanje povojev, urejanje gredic …),
 prostočasne aktivnosti (družabne igre, trening spomina, športne igre, vodeni sprehodi),
 pridobivanje pomembnih informacij o stanovalcih preko osebnega lista, sodelovanje z
socialno službo,
 vodeni sprehodi,
 trikrat tedensko na oddelku deteljica potekajo aktivnosti, namenjene za preprečevanje
razvoja napredka Demence,
 tedenski sestanki z gospodinjami,
 mesečni sestanki s prostovoljkami.

4.6.5 TRAJNOSTNE NOVOSTI
V letu 2018 se je povečalo število prostovoljcev, ki vodijo individualno družabništvo. Vključeni
so k stanovalcem, ki nimajo svojcev, imajo zelo redko obiske ali so osamljeni. Izboljšalo se je
njihovo psihično in socialno stanje in dobro počutje.
Vaje za krepitev spomina in koncentracije potekajo 4 x tedensko v delavnici delovne terapije.
Skupine so razdeljene glede na kognitivne sposobnosti stanovalcev enkrat tedensko potekajo
vaje težke težavnostne stopnje, dvakrat srednje in enkrat lahke. V skupino so vključeni tudi
stanovalci z enote deteljica.
S septembrom trikrat tedensko, pod vodstvom delovne terapevtke, na oddelku Deteljica
potekajo aktivnosti za preprečevanje napredka demence. To so aktivnosti iz različnih področij
človekovega delovanja, katerih namen je preprečiti oziroma upočasniti napredek demence.
V tednu od 24.9. do 28.9. smo prvič sodelovali v Evropskem tednu športa. Sodelovanje se je
izkazalo pozitivno in tudi terapevtsko za stanovalce DPU, zato bi bile smiselno s sodelovanjem
nadaljevati.
S septembrom smo znova obudili aktivnost delovne terapije: ROČNA DELA - aktivnost s
področja prostega časa in produktivnosti. Namenjena je izboljšanju motoričnih spretnosti,
koordinacije stanovalcev ter njihovi socializaciji.

4.6.6 TRAJNOSTNI CILJI
Da bodo aktivnosti v okviru delovne terapije izvedene v podobnem oziroma večjem obsegu,
kot v preteklih letih in da bodo načrtovane tedensko, ter mesečno in prilagojene letnim časom,
Stran 18 od 31

Trajnostno poročilo o delu Doma Petra Uzarja Tržič za leto 2018

praznikom, vremenu ter zmožnostim in željam stanovalcev. Poleg novih aktivnosti bodo
potekale vse aktivnosti DT, ki jih že sedaj redno uvrščamo na tedenski program.
Cilji delovne terapije so tudi sledeči:
 Da bomo naredili oceno in analizo aktivnosti hranjena pri nepokretnih stanovalcih,
vključevanje v proces terapevtskega hranjenja, poiskati možnosti za izboljšanje izvedbe teh
aktivnosti.
 Da bomo oblikovali demenci prijazno okolje v občini Tržič. Možnost aktivnosti, nudenje
informacij in pomoči osebami z demenco in svojcem oseb z demenco
 Da bomo razširili mrežo prostovoljcev.
 Bazalna stimulacija za stanovalce z demenco in nevrološkimi obolenji.
 Delavnice za učence OŠ na temo kulinarike, medgeneracijski kviz, dan za spremembe in
dan v parku, ustvarjalne delavnice.

4.7 KUHINJA
V letu 2018 je zaživela na novo odprta kavarna, za katero kuhinja pripravlja več vrst sladic, ki se
dobro prodajajo.

Za kuhinjo so pomembna strokovna izobraževanja. V letu 2018 sta se dva zaposlena udeležila
izobraževanja o javnih naročilih zaradi potrebe po novem razpisu. Na razpisu smo dobili več
ponudnikov eko in bio živil in bomo s tem lahko zagotovili večje število izdelkov eko in bio,
kar je bil tudi eden izmed naših ciljev.
V letu 2018 je bila največja prireditev domski piknik v septembru za katerega smo pripravili
poleg hrane in pijače tudi večje število nagrad za srečelov.
V letu 2018 je bil tudi inšpekcijski pregled iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in
hrano. Vsi vzorci so bili skladni s pravilnikom razen bris na paličnem mikserju zaradi
preseženega števila mikroorganizmov23.
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2500

abonentskih kosil več kot v letu 2017.

Zaposleni si v okviru promocije zdravja lahko vsakodnevno postrežejo s kruhom, sadjem ter
belo kavo in mlekom.24
4.7.1

TRAJNOSTNI CILJI

Trajnostni cilji so ohranjati kakovostno hrano in visok standard čistoče. S tem kažemo svojo
odgovornost do vseh deležnikov, ki so povezani s kuhinjo. Cilji so tudi povečanje prodaje v
kavarni in povečanje ponudbe izdelkov v kavarni – dobrote iz kozarčka (ocvirki, marmelada,
zaseka ipd.).

5 DELEŽNIKI – SOODVISNOST IN SODELOVANJE
Deležniki Doma Petra Uzarja so posamezniki, podjetja, organizacije, ki vplivajo ali pa so
vplivani s strani Doma Petra Uzarja. Sodelovanje z deležniki mora biti korektno in potekati
dvosmerno. Med naše deležnike se štetejo uporabniki storitev v domu in uporabniki socialne
pomoči na domu, svojci, financerji, dobavitelji, zaposleni, prostovoljci, lokalna in širša
skupnost. Spremljati moramo potrebe in insterese vseh naših deležnikov.
Poskrbeti moramo, da nemoteno potekajo informacije med deležniki in domom.
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uporabniki
storitev
lokalno
okolje

svojci

DPU
Tržič

financerji

dobavitelji

zaposleni

prostovoljci

Deležniki so izbrani glede na vpliv25.
Deležnik26

Način
vključevanja27

Pričakovanja in
potrebe deležnikov28

Odziv DPU na
izražena
pričakovanja29

Vključenost
v pripravo
poročila30

Uporabniki

Koriščenje storitev,
srečanja, pogovori,
ankete zadovoljstva…
Sestanki, srečanja,
email/telefon, ankete…
Letni razgovori, sestanki,
ankete zadovoljstva…

Kakovostna oskrba,
zadovoljstvo, prijetno bivanje

Izvajanje kvalitetnih storitev,
posluh

DA – ankete o
zadovoljstvu

Kakovostno izvajanje storitev,
zadovoljstvo
Plačilo, zadovoljstvo,
zaposlovanje, usklajevanje
zasebnega in poklicnega
življenja, izobraževanja

Izjavajanje kvalitetnih
storitev
Zaposlovanje, plače,
usklajevanje, VPD,
izobraževanja, usposabljanja,
preprečavanje diskriminacije

DA – ankete o
zadovoljstvu
DA – ankete o
zadovljstvu

NE

Ekonomska uspešnost, etika

NE

Financerji

Email, telefon

Ekonomska uspešnost,
strokovni ugled

NE

Lokalno okolje

Obiski, sodelovanja na
prireditvah

Zadovoljstvo, ugled,
vključenost
Ekonomska uspešnost,
skladnost, poštena poslovna
praksa, zaupanje
Ekonomska uspešnost,
skladnost, poštena praksa,
zaupanje, transparentnost,
strokovni ugled
Zadovoljstvo, vključenost,
ugled

Zadovoljstvo

Dobavitelji

Sodelovanje pri dnevnih
aktivnostih
Email, telefon

Dobrobit Doma Petra Uzarja
(prepoznavnost)

NE

Svojci
Zaposleni

Prostovoljci

25GRI

GS 102-42
GRI GS 102-40
27 GRI GS 102-43
28 GRI GS 102-44
29 GRI GS 102-44
30 GRI GS 102-43
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Lokalno okolje ima zelo pomemebn vpliv na dom. Sama lokacija doma je odlična, bližina šole,
vrtca, stanovalskega naselja, trgovin, pošte…vplivajo na samo bivanje in kvaliteto stanovalcev. S
posameznimi dogodki se lokalne organizacije vključujejo in povezujejo z našim domom31.

6 PREDSTAVITEV STRATEGIJE DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI PODJETJA
Načelo Doma Petra Uzarja je, da spoštujemo načela etičnega kodeksa. Kot dom moramo biti
ozaveščeni o družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju, kar pomeni, da se do
uporabnikov naših storitev, zaposlenih, družbe in okolja nasploh obnašamo odgovorno.

6.1

ETIKA DOMA PETRA UZARJA32

V Domu Petra Uzarja zaposleni prevzemajo veliko odgovornost, ki jo opredeljujejo zakonski
predpisi in etična drža zaposlenih. Spoštovanje načel etičnega kodeksa zagotavlja osebnostno
rast in zadovoljstvo pri delu ter boljše počutje. Zaposleni so odgovorni, svoje delo opravljajo
skrbno, odgovorno in objektivno. Zaposleni spoštujejo pravico uporabnikov do izbire in
odločanja.
6.1.1

VREDNOTE DOMA PETRA UZARJA

Zaposleni v Domu Petra Uzarja so sprejeli vrednote doma, ki jih upoštevajo pri vsakdanjem
delu. Odločitve temeljijo na pdolagi spoštovanja zakonskih predpisov, internih aktov,
strokovnih standardov in vrednot33. Uporabnike nasljavljamo spošljivo, z gospod, gospa in
imenom ter priimkom.

GRI GS 413-1
GS 102-16
33 GRI GS 419-1
31

32 GRI
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7 POROČILO O USPEŠNOSTI
7.1

USPEŠNOST

V letu 2018 smo pridobili:
 POLNI CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
 CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE
 E-QALIN CERTIFIKAT

7.1.1

EKONOMSKA USPEŠNOST

Dom Petra Uzarja pri svojem delu spoštuje zakonodajo Republike Slovenije ter vse
podzakonske akte in veljavne predpise, ki veljajo za javne zavode. Dom ima svoje
računovodstvo, ki pripomore k skladnemu poslovanju. 34

34

GRI GS 419-1
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Ekonomska uspešnost je pomembna za obstoj in razvoj ter seveda za odgovornost do
zaposlenih – izplačevanje plač.
V tabeli so prikazani celotni prihodki in odhodki ter presežek prihodka za leto 2017 in 2018. 35
2018
2017
Celotni prihodki
3.044.202 €
3.042.487 €
Celotni odhodki
2.966.937 €
2.798.072 €
Presežek prihodka
Stroški dela
stroški blaga, materiala in storitev

77.265 €
2.022.641 €
778.361 €

244.415 €
1.928.970 €
737.900 €

Grafični prikaz celotnih prihodkov v primerjavi z letom 2017.

Celotni prihodki

50%

7.1.2

50%

2018
2017

ZADOVOLJSTVO DELEŽNIKOV IN ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

Zadovoljstvo uporabnikov storitev in zaposlenih je bistvena pomembna vsebina. Le to
spremljamo preko anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu, osebnih pogovorov, sestankov, timov.
Evalavcije se delajo tudi preko skupin certifikata kakovosti E-qalin, na katerih lahko vsak
posameznik prispeva s predlogi za boljše in kakovostnejše delovanje doma. Prav tako sta
pomembna certifikata sta Družini prijazno podjetje, ki smo ga v letu 2018 nadgradili v polni
cerifikat in certifikat Družbeno odgovorno podjetje, katerega moto je, da drugega
obravnavamo tako, kot bi si želeli, da drugi obravnavajo nas. In to je tudi osnova definicije
trajnostnega razvoja. Za Dom Petra Uzarja je pomembno, da so deležniki zadovoljni, zato se
trudimo za kakovostne storitve in zadovoljstvo vključenih.
V domu je potekalo spremljanje zadovoljstva zaposlenih s trendom spremljanja skozi leta in
primerjavo z drugimi domovi. Vsi zbrani rezultati in pridobljene informacije so osnova za
usmerjeno sprejemanje ukrepov za zagotavljanje večjega zadovoljstva zaposlenih.

35

GRI GS 103-1, -2,-3, 201-1
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Grafični prikaz splošne ocene zadovoljstva

Vir: Skupina Fabrika

Primerjava ocen splošnega zadovoljstva v primerjavi z ostalimi domovi
Povprečna sumarna stopnja zadovoljstva zaposlenih v vseh domovih v letu 2018 znaša 3,87,
medtem, ko znaša stopnja zadovoljstva zaposlenih v Domu Petra Uzarja 4,03. Od povprečne
sumarne ocene zadovoljstva vseh organizacij odstopa za 0,16, kar pomeni, da se nahaja
nekoliko nad skupnim povprečjem vseh vključenih organizacij. (Vir: Skupina Fabrika)

Vir: Skupina Fabrika

Za Dom Petra Uzarja je zelo pomembno kako so stanovalci zadovoljni z izvajanjem nege, saj je
to tudi eden izmed pokazateljev strokovnega in dobrega dela naših zaposlenih.
53 %

Stanovalcev zadovoljnih z izvajanjem nege.
37 %

Stanovalcev zelo zadovoljnih z izvajanjem nege.

Prav tako je to tudi pomembno pri storitvah pomoči na domu. 57 % uporabnikov teh storitev je
s kakovostjo dela naših socilanih oskrbovalk zadovoljnih, 26 % pa zelo zadovoljnih.
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5%
16%

0%
26%

0%

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
SREDNJE ZADOVOLJEN
ZADOVOLJEN

53%

ZELO ZADOVOLJEN
NI ODGOVORA

Naši zaposleni so do uporabnikov storitev odgovorni, prav tako pa smo tudi mi odgovorni do
naši zaposlenih. Trudimo se, da bi ohranjali kader po normativih in zmanjšali fluktuacijo
kadra, kar je bistveno, da lahko zagotavljamo kakovostno oskrbo in zadovoljstvo.
Na 31.12.2018 je bilo zaposlenih 92 za nedoločen čas, 16 pa za določen čas. Število zaposlenih se
je v primerjavi z 31.12.2017 povečalo za 1 delavca. Fluaktuacija je bila v letu 2018 višja kot v letu
201736. V domu se trudimo za obstoj kadra, saj je za naše uporabnike pomembna zanesljivost in
zaupanje zaposlenih.
Kot Družini prijazno podjetje imamo možnost usklajevanja zasebnega in poklicnega
življenja. Imamo fleksibilni delovni čas in ostale ugodnosti za lažje usklajevanje dela in
družine. Med ostale ugodnosti sodijo tudi otroški časovni bonus, ki zaposlenim omogoča
dodatni prosti dan za prvi šolski dan do tretjega razreda osnovne šole ter prednost koriščenja
dopusta ob uvajanju otroka v vrtec. Ob rojstvu otroka DPU pošlje čestitko in darilni bon, v
času pred božičem pa je tudi organiziran dogodek obdarovanja otrok zaposlenih in igrice za
otroke. Zaposlenim nudimo tudi psihološko svetovanje in pomoč, za starejše delavce
organiziramo individualne fizioterapije.
Pozitivno gledamo na materinstvo. V letu 2018 so bile na starševskem dopustu 4
zaposlene, 2 pa sta se v prvi polovici leta vrnili iz starševskega dopusta37.
En moški zaposleni je v letu 2018 koristil tudi 15 dnevni starševski dopust.

Gavnina zaposlenih (zdravstveno negovalni kader) je z visoko stopnjo tveganja za nastanek
bolezni (kot npr. posledica okužb, padcev in podobno). V letu 2018 je bilo na bolniški 8,69 %
delavca, kar je za 8,30 manj delavcev na delu. 38

GRI GS 102-8
GRI GS 401-3
38 GRI GS 403-3
36
37
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V domu poteka tudi promocija zdravja na delovnem mestu39. V okviru promocije imajo
zaposleni vsak dan možnost brezplačne malice (kruh, sadje, bela kava, mleko ali čaj). V letu
2018 so se zaposleni udeležili naslednjih tekov za katere je bil plačnik štartnine dom:
- tek po Tržiških ulicah,
- tek na stari Ljubelj,
- tek po poti treh zvonov,
- triški kros,
- tek gorenjskih bolnišnic,
- tek pod Storžičem.
Za udeležbo na treh tekih so bili zaposleni dodatno nagrejeni.
Ko del promocije zdravja na delovnem mestu smo v začetku leta 2018 zaposlenim omogočili
brezplačno vrečko imunoglukana za namen krepitve odpornosti.
Za naše zaposlene je zelo pomembno, da kader strokovno usposobimo. Poleg že omenjenih
izobraževanj za ZNO, ki so bila že navedena v poglavju 4.4.2- izobraževanja, so se zaposleni
udeležili tudi ostalih izobraževanj, usposabljanj in strokovnih srečanj40. Povzetek
nekaterih:
- Priprava javnega naročila za kakovostno dobavo živil
- Usposabljanje o demenci (za vzpostavitev demenci prijazne točke, ki bo v februarju 2019)
- Aktiv delovnih terapevtov gorenjske regije
- Seminar Govorim z žarom in veseljem javno nastopam
- Zakonodajne novosti 2018
- Konferenca socilano varstvenih zavodov Slovenije
- Aktiv socilanih delavcev
- Supervizijske delavnice za moderatorje E-qalin
- Delavnica GDPR
- Izobraževanje obrazi demence
- Srečanje vodij FRS
- Aktiv regijske pomoči na domu
- Seminar »pomoč družini na domu«
- Seminar sladkorna bolezen 2018
- Strokovno srečanje fizioterapevtov.
V letu 2018 smo se povezali s socialno aktivacijo preko projekta Aktivno v svet, preko katere sta
se v naše delo vključili dve osebi.
Ponosni smo na naše prostovoljce, ki vsakodnevno prihajajo v dom in s svojimi znanji in
izkušnjami vodijo aktivnosti, skupine za samopomoč, pomagajo pri gospodinjskih opravilih ali
pa na kakšen drugačen način prispevajo k trajnostnemu razvoju našega Centra za aktivno in
prijetno staranje (CAPS). V CAPS spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje.

39
40

GRI GS 403-4
GRI GS 103-1, -2, -3, 404-2
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Pomemben ukrep v letu 2018 je bil tudi sprejetje pravilnika o varovanju osebnih podatkov na
podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov (GDPR). S tem smo omogočili zaposlenim,
stanovalcem, svojcem in ostalim deležnikom varovanje zasebnosti.41

7.2 ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA42
V Domu Petra Uzarja se zaposleni zavedamo pravic, dolžnosti in odgovornosti glede varovanja
okolja. Za odgovorno ravnanje do okolja skrbimo na naslednji način:
- spodbujanje k varčevanju elektrike (sprotno ugašanje luči)
- varčevanje vode (redno in sprotno zapiranje vode)
- zmanjševanju števila plenic in podlog (spodbujanje stanovalcev k uporabi stranišča),
- recikliranje odpadkov (mešani odpadki, embalaža, biološki odpadki, papir).
V letu 2018 se je zaključila prenova doma, s čimer smo naredili dom prijetnejši in energetsko
varčnejši.
Odgovornost do okolja pa je tudi na strani deležnikov, in sicer na strani stanovalcev in
dobaviteljev. Odgovornost je v zavedanju prav vseh, da smo odgovorni za svoja dejanja in da
odgovorno ravnamo in spoštujemo okolje v katerem delamo in bivamo.

41
42

GRI GS 103-1, -2, -3, 418-1
GRI GS 300

Stran 28 od 31

Trajnostno poročilo o delu Doma Petra Uzarja Tržič za leto 2018

8 GRI KAZALO43
Kazalo po standardih GRI (Global Reporting Initative) – osnovna raven44
Kazalnik
Opis
Meje poročanja
GRI 102 SPLOŠNA IN STANDARDNA RAZKRITJA
Profil organizacije

Stran

102-1
102-2
102-3
102-5
102-7
102-8

Ime organizacije
Blagovne znamke, produkti in
storitve
Sedež organizacije
Lastnštvo in pravna oblika
organizacije
Merila/velikost organizacije
Informacije o zaposlenih in
ostalih sodelavcih

DPU
DPU

5
5

DPU
DPU

5
5

DPU
DPU

6
25

Izjava vodilne osebe

DPU

4

Vrednoste, načela, standardi in
norme obnašanja

DPU

22

Organizacijska struktura

DPU

6

DPU
DPU

21
21

Strategija
102-14

Etika in integriteta
102-16

Upravljanje
102-18

Vključenost deležnikov
102-40
102-42
102-43
102-44

Seznam deležnikov
Identifikacija
in
izbira
deležnikov
Pristop in izbira deležnikov
Ključne teme in vprašanja v
sodelovanju z deležniki ter
odziv nanje

21
21

Način poročanja
102-50
102-52
102-53
102-54
102-55

Obdobje poročanja
Cikel poročanja
Kontaktno mesto v zvezi z
vprašanji glede poročila
Sklic glede poročanja v skladu s
standardi GRI
Kazalo po smernicah GRI

3
3
3
3,28
28

SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
GRI 201 Ekonomska uspešnost
103-1
103-2
103-3
201-1

Obrazložitev bistvene teme in
njenih mej

23

Neposredno ustvarjena
ekonomska vrednost

23

GRI 300 OKOLJE
306

43
44

GRI GS 102-55
GRI GS 102-54

Odpadki

13
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GRI 400 DRUŽBA
GRI 401 Zaposlovanje
103-1
103-2
103-3
401-1
401-3

Obrazložitev bistvene teme in
njenih mej

9, 13

Zaposlovanje in fluktuacija
Starševski dopust

6, 13
26

GRI 403 Varnost in zdravje na delovnem mestu
403-3

403-4

Delavci z visoko stopnjo
pojavljanja
ali
visokoim
tveganjem za nastanek bolezni
povezanih z njihovim poklicem
Teme s področja varnosti in
zdravja

26

26

GRI 404 Usposabljanje in izobraževanje
103-1
103-2
103-3
404-1
404-2

Obrazložitev bistvene teme in
njenih mej

11, 26

Izobraževanja v letu
Programi
za
nadgradnjo
kompetenc zaposlenih

11
11

GRI 413 Lokalna skupnost
413-1

Projekti,
ki
zajemajo
vključevanje lokalne skupnosti

9, 21

GRI 416 Zdravje in varnost strank
103-1
103-2
103-3

Obrazložitev bistvene teme in
njenih mej

12, 14, 19

GRI 418 Zadovoljstvo in zasebnost strank
103-1
103-2
103-3

Obrazložitev bistvene teme in
njenih mej

27

GRI 419 Skladnost
419-1

Skladnost z zakoni in pravili

6, 22
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Stik z nami:
DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
Ročevnica 58, 4290 Tržič
Tel: 04 598 03 00
info@dputrzic.si
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