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POROČILOM DOMA STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA

UVOD
Osebna izkaznica:
Naziv:
Dom starejših občanov Ajdovščina
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E-pošta:
ajdovscina@ssz-slo.si
Internetni naslov:
www.dso-ajdovscina.si
Dom starejših občanov Ajdovščina je javni socialno varstveni zavod katerega osnovna dejavnost
je socialno in zdravstveno varstvo oseb starejših od 65 let.
Razmišljanja, da je v Občini Ajdovščina potrebno poskrbeti za starejše, ki niso več sposobni
samostojnega bivanja v domačem okolju segajo v drugo polovico 70 let prejšnjega stoletja.
Konkretnejši korak je bil narejen leta 1978, ko je takratna Skupnost socialnega skrbstva
Ajdovščina izdelala elaborat o družbeni in ekonomski utemeljenosti gradnje doma splošnega tipa
v Ajdovščini. V začetku 80 let je sledil pričetek gradnje in 28.06.1983 tudi uradna ustanovitev
Dom starejših občanov Ajdovščina na podlagi odločbo št. 4 – 83/83. Ustanoviteljica je bila
občinska skupnost socialnega skrbstva Ajdovščina. Dom starejših občanov Ajdovščina je prve
stanovalce sprejel 01. oktobra 1983. V njem je bilo 140 mest, v letu 1988 pa se je s preureditvijo
število mest povečalo na 151, kolikor jih je še danes.
06.05.1993 je Vlada republike Slovenije izdala sklep o preoblikovanju Doma starejših občanov
Ajdovščina v javni socialno varstveni zavod. Ustanoviteljstvo je tako prešlo na pristojno resorno
ministrstvo
Do leta 2015 je zavod izvajal izključno institucionalno obliko varstva starejših, s 01.01.2015 pa je
pričel z izvajanjem storitev pomoči družini na domu na delu območja Občine Ajdovščina, ki
obsega sledeče kraje: Predmeja, Otlica, Lokavec, Vipavski križ, Male Žablje, Plače, Vrtovin, Selo,
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Kamnje, Potoče, Črniče, Ravne, Dobravlje,Brje, Batuje, Gojače, Malovše, Skrilje, Stomaž in del
Ajdovščine, ki je na desnem bregu reke Hubelj.
Zavod vodi direktorica, ki poleg poslovodne funkcije opravlja tudi dela in naloge strokovne vodje.
POSLANSTVO
Smo institucija namenjena skrbi za osebe starejše od 65 let. Naše poslanstvo je nudenje
kakovostne, sodobne in k stanovalčevim potrebam in željam naravnane socialne oskrbe ter
zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe v okviru institucionalnega varstva ter nudenju
kakovostnih in potrebam uporabnikov prilagojenih storitev pomoči družini na domu (PND).
Prizadevamo si, da se način nudenja naših storitev odraža v zadovoljnem stanovalcu, uporabniku
PND in zadovoljnih svojcih kakor tudi zadovoljnih zaposlenih ter ugledu zavoda v ožjem in
širšem okolju.
VIZIJA
Želimo postati in ostati osrednja ustanova, vpeta v lokalno okolje namenjena celostni skrbi za
starostnika, ki bo svoja strokovna znanja usmerjala v nudenje sodobnih oblik socialne oskrbe in
zdravstvene nege in oskrbe z namenom omogočanja polnega preživljanja obdobja starosti
vsakemu stanovalcu oziroma uporabniku naših storitev, skladno z njegovimi potrebami,
sposobnostmi in željami. Ponuditi okolju različne oblike varstva in pomoči starejšim ter jim tako
omogočiti čim daljše bivanje v domačem okolju.
Pomemben element poslovne politike v našem zavodu postaja kakovost. Kakovost naših storitev
bomo zviševali z načrtovano kadrovsko politiko, rednim strokovnim izpopolnjevanjem vseh
zaposlenih, spodbujanju dodatnega izobraževanja, ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov in
stalnim negovanjem prijaznih in humanih odnosov do vseh uporabnikov naših storitev.
Kakovostna in varna obravnava uporabnikov naših storitev je pri tem naše ključno vodilo.
S skrbjo za urejenost poslovnih prostorov bomo omogočili dobro počutje tako zaposlenih kot
uporabnikov. S posodabljanjem medicinsko tehnične opreme in nemedicinske opreme bomo
zviševali kakovost dela.
DOLGOROČNI CILJI
Skladno z našim poslanstvom in vizijo imamo v zavodu zastavljene sledeče dolgoročne cilje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvajanje celovite oskrbe starejšega prebivalstva na območju UE Ajdovščina, ki zajema
občino Ajdovščina in občino Vipava
V povezavi z drugimi pristojnimi službami pripraviti strategijo varstva starejših občanov na
območju UE Ajdovščina s poudarkom na občini Ajdovščina.
V povezavi z drugimi pristojnimi službami, katerih dejavnost zajema tudi skrb za starejše,
zagotavljati racionalno, učinkovito in kakovostno obliko storitev
Dvig kakovosti bivanja in storitev v samem zavodu – prilagoditev objekta sodobnim
standardom
Razvijanje mreže medgeneracijskega sodelovanja ter sodelovanja tretje generacije občanov
z našimi stanovalci
Razvijanje novih oblik skrbi za starejše – dnevno varstvo, oskrba varovanih stanovanj
Povečanja kakovosti storitev.
Zagotavljanje polnjenja kapacitet zavoda.
Ohranjanje sistema kakovosti ISO 9001.
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STORITVE, KI JIH DOM STAREJŠIH IZVAJA V OKVIRU SVOJE DEJAVNOSTI
Dom v okviru institucionalnega varstva za potrebe stanovalcev izvaja storitve socialne oskrbe in
zdravstvene storitve.
Med storitve socialne oskrbe sodijo: nastanitev v eno, dvo ali tri posteljnih sobah, izvajanje
oskrbe glede na stopnjo potrebne pomoči pri opravljanju temeljnih življenjskih aktivnosti (oskrba
I., oskrba II, oskrba III A in oskrba III B), prehrana prilagojena starostniku in njegovemu
zdravstvenemu stanju (diete, sondna prehrana,…), vzdrževanje osebnega in domskega perila,
vzdrževanje in čiščenje bivalnih in drugih prostorov.
Med zdravstvene storitve sodijo: zdravstvena nega in oskrba (zdravstvena nega I, zdravstvena
nega II in zdravstvena nega III), fizioterapevtske storitve, storitve delovne in funkcionalne terapije,
storitve osnovne zdravstvene dejavnosti, ki jih izvaja splošna ambulanta ZD Ajdovščina (tri urna
prisotnost zdravnika od pon. do petka, v nujnem primeru takoj) in storitve specialistične
dejavnosti - specialistično psih. dejavnost 1 x mesečno.
Poleg navedenega stanovalcem nudimo možnost vključevanja v vrsto aktivnosti (dnevna
telovadba, vadba v okviru poti za zdravje, pevski zbor, tombola, vaje za ohranjanje umskih
sposobnosti, aktivnost »živih bobnov«, družabne in kulturne dogodke, skupine za samopomoč,
medgeneracijsko sodelovanje,versko oskrbo…), prilagojenih sposobnostim in potrebam
stanovalcev.
V okviru storitev pomoči družini na domu izvajamo storitve skladno z veljavno zakonodajo in jih
delimo na tri sklope: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov.
Poleg navedenega Dom starejših občanov Ajdovščina izvaja še pripravo kosil za zunanje
uporabnike in pedikerske storitve.
NAŠI UPORABNIKI
Uporabniki naših storitev so praviloma osebe starejše od 65 let. Na podlagi 15. člena Pravilnika o
postopku pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva pa so dopustne tudi nekatere
izjeme, zato je med stanovalci tudi nekaj mlajših od 65 let.
Stanovalci Doma :
Kar 82% stanovalcev je iz območja UE Ajdovščina (80 % Občina Ajdovščina, 20 % Občina
Vipava), ostali iz drugih upravnih enot . Povprečna starost 80 let ( 83 let ženske, 76 let moški).
Dobrih 7 % stanovalcev je mlajših od 65 let.
Glede na obseg storitev, ki jih prejemajo stanovalci, pa je njihova struktura sledeča: struktura
oskrbe: 26 % jih je v oskrbi I, 19 % v oskrbi II in 55 % v oskrbi III in
Struktura nege: 18 % jih je v negi I, 8% v negi II in 74% v negi III.
Uporabniki storitev PND:
V preteklem letu se je število uporabnikov storitev PND gibalo od 41 pa do 53. Trenutno imamo
45 uporabnikov. Storitve izvajamo vse dni v tednu v dopoldanskem času ( 7 – 15 ure), od
ponedeljka do petka pa tudi v pozno popoldanskem času (17 – 20 ure ). Med uporabniki
prevladujejo ženske 62 %, moških je 38 %. 93 % uporabnikov je bilo starejših od 65 let, znotraj
tega pa je bilo največ uporabnikov v starosti med 80 in 89 let.
47,76% uporabnikov storitev PND je koristilo storitve iz sklopa gospodinjske pomoči in ohranjanja
socialnih stikov, 25,37% uporabnikov storitev PND iz sklopa gospodinjska pomoč, pomoč pri
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temeljnih dnevnih opravilih in ohranjanje socialnih stikov in 26,86% uporabnikov storitev PND iz
sklopa pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in ohranjanje socialnih stikov.
Zaznava se povečevanje potrebe po izvajanju storitev v pozno popoldanskem in večernem času
od ponedeljka do petka, občasno pa tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Predvidevamo, da bo
to v prihodnje postajala stalnica, ki se ji bo potrebno ustrezno kadrovsko prilagoditi.
POSLOVANJE
Dom starejših občanov Ajdovščina sodi med tako imenovane posredne proračunske uporabnike.
Sredstva za svoje delovanje v celoti pridobiva iz naslova opravljenih storitev v okviru izvajanja
javne službe, manjši delež pa tudi z izvajanjem tržne dejavnosti.
V okviru izvajanja javne službe je bilo v preteklem letu opravljenih 54.846. dni oskrbe in 51.708
dni zdravstvene nege, ter 8.174:efektivnih ur pomoči družini na domu.
V preteklem letu smo ustvarili 2.468.033 € prihodkov, njihova struktura pa je bila sledeča:
• Prihodki iz naslova oskrbe 55 % vseh prihodkov
• Prihodki iz naslova zdravstvene nege 32% vseh prihodkov ( zadoščajo za pokritje le 85%
stroškov dela na zdravstvu)
• Prihodki iz naslova PND 6% vseh prihodkov
• Prihodki iz naslova tržne dejavnosti 7% vseh prihodkov
Prihodki iz naslova oskrbe so prihodki, ki jih zavodu neposredno plačuje stanovalec ali drug
zavezanec za plačilo oz. doplačilo (fizične osebe, občina stalnega prebivališča). Doplačila občin
znašajo 10 % v strukturi prihodkov iz naslova oskrbe. Cena oskrbnega dne se oblikuje na podlagi
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Sklepa o določitvi
standarda stroškov dela in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva. Izračuna se cena
standardne storitve oskrbe I. v dvoposteljni sobi. Ceno sprejema svet zavoda, soglasje k tako
sprejeti ceni pa poda MDDSZEM. Cena je sestavljena iz stroškov dela, stroškov materiala in
storitev, stroškov amortizacije stroškov investicijskega vzdrževanja.
Prihodki iz naslova zdravstvene nege so prihodki, ki jih zavod prejme za opravljeni dan
zdravstvene nega. Cena je ne glede na kategorijo zdravstvene nege enotna.
Ceno za dan zdravstvene nege določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi
sprejetih izhodišč, plana dni zdravstvene nege in normativnega števila zaposlenih določenega na
podlagi normativa dela za storitev zdravstvene nege v domovih za starejše. Plan dni zdravstvene
nege za posamezno leto je enak dejansko opravljenim dnem zdravstvene nege v predhodnem
letu. Cena je sestavljena iz: stroška za osnovne plače, dela plače za posebne pogoje dela (
nedeljsko, nočno, praznično delo ), del plače za delovno dobo, zakonskih obveznosti (prispevki
na plačo, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ), drugih stroškov dela ( jubilejne nagrade,
regres za letni dopust ), stroškov amortizacije in materialnih stroškov, stroškov vzdrževanja
informacijskega sistema. Trenutno veljavna cena zadošča le za pokritje 85 % stroškov
zdravstvene nege.
Prihodki iz naslova izvajanja storitev pomoči družini na domu so prihodki, ki jih plačujejo
neposredno uporabniki storitev, ter prihodki, ki jih za opravljene storitve v obliki subvencionirane
ekonomske cene storitev pomoči družini na domu plačuje občina stalnega bivališča.
Prihodki iz naslova tržne dejavnosti so prihodki, ki jih zavod ustvari z izvajanjem storitev priprave
obrokov, pedikerskih storitev, frizerskih storitev. Glavnino prihodkov tržne dejavnosti ustvarjajo
prihodki iz naslova prodaje toplih obrokov. V lanskem letu je bilo v ta namen pripravljenih 39.920
obrokov. S tem smo dosegli maksimalno zasedenost kapacitet kuhinje.
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KADRI
V lokalnem okolju predstavljamo tudi enega od pomembnejših zaposlovalcev. V zavodu je bilo na
dan 31.12.2017 zaposlenih 95 delavcev. Glede na naše poslovanje lahko zatrdimo, da našim
delavcem nudimo visoko stopnjo socialne varnosti saj redno prejemajo plačo in druge prejemke
skladno z veljavno kolektivno pogodbo. V primerjavi z okoljem v katerega smo umeščeni je to
vsekakor pomembno dejstvo. Izobrazbena struktura naših zaposlenih je dokaj visoka saj ima
velik del zaposlenih najmanj poklicno izobrazbo. Pretežni del zaposlenih so ženske (86 %).
Veliko skrb posvečamo tudi stalnemu izobraževanju vseh zaposlenih. Pri tem se poslužujemo
tako zunanjih oblik izobraževanja kakor tudi internih izobraževanj. V zadnjih letih dosegamo
skoraj dva dni izobraževanja na zaposlenega.
Stopnja fluktuacije je bila v vseh letih delovanja zavoda tako rekoč zanemarljiv. Posledično se
danes soočamo z visoko povprečno starostjo kolektiva. Le ta znaša 49 let. V letošnjem in
naslednjih štirih letih se bomo prvič soočali z višjo stopnjo fluktuacija iz naslova upokojitev.
SODELOVANJE Z OKOLJEM
V Domu starejših občanov se zelo zavedamo pomena vključevanja v ožje lokalno okolje in
sodelovanja z drugimi inštitucijami v domačem okolju kakor tudi nekoliko širše v naši regiji.
Stalnica našega dela je vzpostavljanje in negovanje medgeneracijskega sodelovanja. Redno
sodelujemo z tukajšnjima osnovnima šolama – tako na področju kulturne dejavnosti, kot tudi na
področjih izbirnih vsebin. Na novo smo vzpostavili sodelovanje s Srednjo šolo Veno Pilon
Ajdovščina na področju obeh izobraževalnih programov (predšolska vzgoja in gimnazija).
Sodelujemo z Lavričevo knjižnico in LU Ajdovščina. Stalnica je sodelovanje z vrtcem, društvi in
humanitarnimi organizacijami, občasno pa tudi s skavti in taborniki, ki delujejo na območju
Ajdovščine in Vipava. Razvijamo prostovoljstvo, ki ga prav v sodelovanju z osnovnima šolama in
srednjo šolo poskušamo širiti tudi na šolsko populacijo. Število dijakov, ki se odločajo za
prostovoljstva je med posameznimi leti različno in se giblje v razponu od 3 do 8 dijakov.V
obravnavanem letu se je v prostovoljstvo vključevalo 8 dijakov. Še vedno pa pretežni del
prostovoljcev prihaja iz vrst upokojencev. Dom je v letih 1992 -93 zaoral ledino na področju
skupin za samopomoč tudi v slovenskem merilu. Od takrat dalje v Domu stalno deluje med od 7
do 9 skupin. Trenutno je delujočih 7 skupin z 11 voditeljicami/voditelji. Skupine delujejo pod
okriljem Društva 4 letni časi.
Že vrsto let uspešno sodelujemo z VDC Ajdovščina – Vipava. V naš zavod sta uspešno vključeni
dve njihovi uporabnici, ki kot pomočnici sodelujeta v zdravstveno negovalni službi in kuhinji.
Že tradicionalno sodelujemo tudi s humanitarnima organizacijama Rdeči križ in Karitas. Za
potrebe OORK Ajdovščina pripravljamo tople obroke ob krvodajalskih akcijah, tekmovanjih otrok.
V dogovoru in v izpeljavi OORK dnevno darujemo 3 tople obroke za - kosila socialno ogroženim
osebam iz našega okolja.
Vključujemo se v programe raznih organizaciji, ki v poletnem času izvajajo programe aktivnega
preživljanja prostega časa – obisk doma s kratko predstavitvijo in raznimi oblikami družabnih
aktivnosti.
Uspešno se povezujemo tudi z izobraževalnimi inštitucijami v regiji, pa tudi na državnem nivoju.
Imamo status učne baze za poklic bolničar negovalec, zdravstveni tehnik in pa diplomirana
medicinska sestra. V preteklem letu smo tako omogočili izvajanje obvezne prakse 15 dijakom za
poklic bolničar ,17 iz srednje zdravstvene šole za poklic zdravstveni tehnik, ter 3 za poklic
diplomirana medicinska sestra – klinične vaje. V letošnjem letu se je obseg sodelovanja s
Fakulteta o zdravju Izola še povečal ( 15 dijakov na eno mesečnem opravljanju kliničnih vaj). S
tem pripomoremo, da dijaki in študentje lahko del svojih učnih obveznosti izpolnjujejo tudi v bližini
kraja bivanja in da jih kot potencialni delodajalci lahko bolje spoznamo.
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Prav tako mladim omogočamo, da po zaključenem šolanju opravijo v našem zavodu
pripravništvo. Preko celega leta smo imeli 7 pripravnikov, od tega 2 za VII. stopnjo izobrazbe. S
Fakulteto o zdravju Izola smo podpisali pismo o nameri za sodelovanje v programu izobraževanja
s področja fizioterapije, kjer bi nastopali kot ustanova za opravljanje kliničnih vaj.
V proces oskrbe s sadjem in zelenjavo v obsegu, ki nam je kot zavezancem k javnemu
naročanju dovoljen, redno vključujemo nabavo pri lokalnih pridelovalcih sadja in zelenjave.
V procesu izvajanja svoje dejavnosti posvečamo skrb tudi varovanju okolja in sicer tako, da
skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov in njihov redni odvoz ter za ločeno zbiranje in poseben
odvoz infektivnih in organskih odpadkov. Naša stalnica pa je tudi skrb za urejeno in čisto okolico
doma.
Aktivno se vključujemo v aktivnosti, ki jih na področju skrbi za starejše
Ajdovščina.

pripravlja Občina

PROSTORSKI POGOJI
Dom starejših občanov Ajdovščina v letošnjem letu obeležuje 35 let delovanja. V tem obdobju se
je na področju skrbi za starejše dogodil velik razvoj. Razvile so se nove metode in koncepti dela,
ki so usmerjeni v kar se da individualni pristop obravnave starostnika. Soočamo se z novimi
oblikami zdravstvenih težav starajoče se družbe (demenca), povečujejo se potrebe po paliativni
obravnavi, dvignil se je življenjski in bivalni standard prebivalstva…. Vse navedeno pa poleg
strokovnega razvoja kadra, reorganizacije delovnih procesov, uvajanja novih oblik varstva in skrbi
za starejše prinaša tudi bistveno spremenjene potrebe oz. zahteve po minimalnih prostorskih
pogojih.
Dom starejših občanov je skozi vseh 35 let delovanja bil deležen stalnega vzdrževanja,
posodobitve opreme ter bivalnih in delovnih pogojev v okvirih, ki jih je dopuščala arhitektura
objekta in finančna sredstva. Prve večje spremembe so se dogodile v letu 1988, ko se je z
notranjo preureditvijo uspelo pridobiti 11 dodatnih mest, leta 2000 je bil dograjen velik
večnamenski prostor, najobsežnejša prostorska sprememba pa je bila izvedena v letih 2016 –
2017. Glede na dejstvo, da smo se soočali z veliko prostorsko stisko na področju zagotavljanja
kvalitetnih skupnih prostorov za normalno delo, življenje in razvoj smo bili glede na arhitekturne
omejitve objekta, razpoložljiva finančna sredstva ter dejstvo, da moramo ves čas izvajanja
investicije zagotavljati nemoteno delovanje zavoda in kar se da normalne bivalne in delovne
pogoje, bili postavljeni pred velik izziv.
Projekt je obsegal:
I. faza:
• zagotovitev jedilnic s čajno kuhinjo za stanovalce po posameznih enotah v pritličju, I. in II.
nadstropju (2 prostora na nadstropje)
• zagotovite novih prostorov fizioterapije in delovne terapije v pritličju
• zagotovitev večjega skupnega večnamenskega prostora s kapelo v pritličju z neposrednim
dostopom iz vhodne avle
• dodatno dvigalo
• večji prostor za osebje v pritličju
• prostor za shranjevanje vozičkov in drugih pripomočkov za stanovalce v pritličju
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II. faza :
• zagotovitev pogojev za organizacijo šestih samostojnih oddelkov – dodatna vzpostavitev
dveh negovalnih kopalnic in treh izplakovalnic
• sanitarije za stanovalce v vhodni avli
• preureditev vhodne avle z recepcijo
• preureditev prostorov uprave ( pridobi se večja pisarna direktorja z manjšo sejno sobo s
tem se sprosti pisarna za koordinatorja pomoči na domu, preureditev sanitarij in čajne
kuhinje, prostor za priročni arhiv).
III. faza del:
Preureditev dosedanjih in dograditev novih prostorov za zdravstveno negovalno in
ambulantno dejavnost v pritličju.
Z izvedbo navedenega smo uspeli zagotoviti osnovne pogoje za prehod na
stanovalcu prijaznejši način obravnave in bivanja.

drugačen,

Tako kot vsa predhodno izvedena dela na posodobitvi in vzdrževanju objekta in opreme je bila
tudi ta investicija financirana iz lastnih sredstev Doma starejših občanov. Vrednost celotne
investicije skupaj z opremo znaša 925.503 € Pri opremi prostorov nam je prijazno pristopila na
pomoč Občina Ajdovščina in nam opremila prostor v katerem se hranijo zdravila stanovalcev in
pripravljajo dnevne doze zdravil za posameznega stanovalca. Vrednost opreme je znašala
20.582 €.
V Domu starejših občanov, tako kot še v vrsti drugih javnih zavodov, ki so bili grajeni pred
dvajset in več leti, se na področju prostorskih normativov soočamo s praktično nepremostljivo
oviro, ki jo je prinesel Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih
storitev ( Ur.l. RS 67/2006) Ta določa popolnoma drugačne prostorske normative, kot jih imamo
sedaj. V letih 2010 in 2011 je bila izvedena podrobnejša analiza potrebnih sprememb in dve
varianti rešitve (rekonstrukcija obstoječega objekta in prizidava manjkajočih kapacitet ter varianta
novogradnje). Obe varianti sta finančno zelo zahtevni in daleč presegata finančne zmožnosti
Doma. O problematiki je bilo že pred leti 2012 seznanjeno tudi resorno ministrstvo, ki pa žal za
obveznosti, ki naj bi jih izpolnili do leta 2021 nima in tudi v bodoče ne bo zagotavljalo sredstev.
Primerjalna analiza dveh variant adaptacije s prizidkom in variante novogradnje je pokazala, da
je z vidika ekonomske upravičenosti, energetske učinkovitosti, doseganja standardov najbolj
racionalna rešitev novogradnja. Pri tem pa ne velja zanemariti tudi zelo pomembnega dejstva, da
so posegi, ki bi jih bilo potrebno izvesti v primeru adaptacije tako obsežni, da je njihova izvedba v
naseljenem objektu praktično neizvedljiva. Svet zavoda je skladno z navedenimi ugotovitvami
sprejel sklep, da je najbolj racionalna rešitev novogradnja objekta. Ocena stroška adaptacije in
prizidka se je gibala med 8,3 mio € in 8,6 mio €, novogradnje pa 8.9 mio €.

IZZIVI, KI SO PRED NAMI
V Domu starejših občanov želimo svoje storitve čim bolj prilagoditi potrebam ljudi zato se
zavedamo, da nas na tem področju čaka še precej izzivov.
V naši osnovni dejavnosti – institucionalnem varstvu starejših želimo delo z uporabniki čim bolj
prilagoditi njihovim individualnim potrebam in željam. Že izvedena prenovitvena dela so
predpogoj za prilagoditev vseh delovnih procesov. Prav delo na prenovi procesov, usposabljanju
kadra ter vzpostavitev novega načina dela bo naša ključna naloga za naprej.
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Odprto ostaja vprašanje zagotavljanja prostorskih standardov - na tem področju bomo še naprej
iskali možnost pridobitve finančnega vira za celostno rešitev. Parcialna rešitev je možna le še na
področju preureditve triposteljnih sob v dvoposteljne sobe in zagotovitev nadomestnih 11 postelj.
Zaradi občutne rasti deleža starejših občanov v družbe se pojavljajo tudi potrebe po novih oblikah
dela s starejšimi. Ena od teh oblik je tudi dnevno varstvo. V sodelovanju z Občino Ajdovščina so
že stekle prve aktivnosti v smeri vzpostavitve takšnega centra. Vzpostavitev tovrstnega centra je
zahtevna naloga saj poleg zagotovitve primernih prostorskih in kadrovskih pogojev zahteva tudi
primerno dolgo uvajalno obdobje, ki je potrebno, da se možnost tovrstnega varstva primerno
predstavi potencialnim uporabnikom in njihovim svojcem. Zaradi navedenega je pri vzpostavitvi in
delovanju centra nujno sodelovanje občine s finančnimi in ostalimi viri.
Na območju občine se začenja pojavljati tudi interes po bivanju v varovanih stanovanjih. To so
primerno urejena stanovanja, v katerih starostniki bivajo samostojno, imajo pa vedno možnost
dostopa do različnih storitev pomoči in zdravstvenega varstva v primeru potrebe. Dom starejših
občanov želi pri tem sodelovati kot izvajalec storitev.
Prav poseben izziv pri izvajanju že obstoječih storitev in razvoju novih oblik storitev pa bo v
bodoče predstavljal kader. Že danes se praktično na celem območju Slovenije srečujemo s
pomanjkanjem strokovnega kadra kot je bolničar –negovalec, srednja medicinska
sestra/zdravstveni tehnik ter kuhar. Zato sodelovanje z izobraževalnimi inštitucijami postaja vse
bolj ključnega pomena.

ZAKLJUČEK
Dolgoživost prebivalstva je eden od največjih dosežkov, hkrati pa tudi eden od večjih izzivov
sodobne družbe. Prinaša in terja spremembe praktično na vseh področjih (zdravstvo, sociala,
šolstvo, storitve, industrija,…). Za uspešno soočanje s temi izzivi je pomembno, da jih znamo
prepoznati tudi na lokalnem in ne nazadnje tudi osebnem nivoju. Da se z njimi soočimo kot s
priložnostjo za razvoj in stopimo na pot njihovega reševanja.
V Domu starejših občanov čutimo odgovornost in dolžnost razvijati obstoječe oblike varstva
starejših in ponuditi nove oblike, ki bodo omogočale čim daljše kvalitetno in varno bivanje v
domačem okolju. Tega cilja ne moremo doseči sami. Dosežemo ga lahko le s sodelovanjem z
lokalnim okoljem in deležniki, ki v katerem koli segmentu svojega delovanja pokrivajo tudi
področje starejših.
Tanja Stibilj Slemič
direktorica
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