
Dom Tisje, Šmartno pri Litiji: Dom kot 

izvajalec, koordinator in nosilec razvoja 

dolgotrajne oskrbe v lokalnem okolju

Leonida Razpotnik, univ. dipl. soc. delavka, vodja zunanje dejavnosti



Dom Tisje 1946-2017 (71 let)
skupna kapaciteta 241

Institucionalno varstvo:
 matični dom Tisje- kapaciteta stanovalcev    150 stanovalcev 

(centralna kuhinja) 

 Enota Litija  - kapaciteta stanovalcev    91 stanovalcev,               .

(gospodinjske skupine)

 Skupno zaposlenih 165 delavcev.(domsko varstvo, pomoč na domu, socialni 
servis…)



Možnosti namestitev:

 Namestitev za določen čas do 3 mesecev (napr. počitniško varstvo, okrevanje 

po akutni bolezni, poškodbi, postopno uvajanje(začasni sprejemi)

 Namestitev za nedoločen čas.

 Dnevno varstvo.

Stanovalci poleg oskrbe potrebujejo

zaradi specifičnega zdravstvenega stanja (bolezni), posebne postopke in posege 

zdravstvene nege in tudi suport socialnega delavca!



Zunanja dejavnost Doma Tisje:

- socialna oskrba kot pomoč na domu za občane občin Litija in Šmartno 

pri Litiji

- socialni servis

- tržna dejavnost (prinašanje pripravljenega obroka hrane na dom, 

izvajanje fizioterapije, delovne terapije za zunanje uporabnike, pedikure 

tudi na uporabnikovem domu).



Oskrbovana stanovanja:

 Zdravstvena nega se  izvaja v obliki patronažne  nege (koncesija  zdravstvene 

zavarovalnice)

 Možnost izbire domskega zdravnika ( v Enoti Litija je ambulanta ZD Litija  (3 

do 4x tedensko)

 Vključevanje najemnikov stanovanj v življenje doma (prostovoljci, 

obiskovanje delovne, fizioterapije, različne kreativne in druge delavnice, 

prireditve v domu!

 Klicni sistem na Dr.24 ur



Dom Tisje: 

izobraževanje zaposlenih:

 uvajalni seminarji za novo zaposlene delavce, študente, dijake, prostovoljce

 Stalno izobraževanje iz poklicnega področja

 Izmenjava izkušenj dobre prakse med domovi po Sloveniji in širše.



DOM TISJE –izobraževalec v lokalni skupnosti:

 Predavanje strokovnih delavk v domu in v lokalni skupnosti o bolezni demenci, podpora 

k samostojnosti, obvladovanje bolečine….(društva, krajevne skupnosti, U3, javni 

zavodi,..)

 Alzheimer caffe (Enota Litija 1x mesečno)

 odprtje Demenci prijazne točke (Spominčica)

(november 2017 Enota Litija-2.varna točka v Sloveniji)

Izobraževanje za svojce stanovalcev! (sestanek za svojce novosprejtih)



Dom kot povezovalec med strokovnimi 

službami:

Skupni koordinacijski sestanki (strokovni tim: dom, patronažna službe ZD Litija in 

CSD Litija)

 Prepoznavanje potreb na terenu (vključitev v pomoč na domu)

 kdaj uporabnik potrebuje večji obseg pomoči(dnevno varstvo, 24 urno varstvo 

v instituciji)

 Ogroženost uporabnikov v domačem okolju, iskanje  virov pomoči!



Kultura usklajenih odnosov:

 Izobraževanje 4 delavk za učiteljice kongruentne/odnosne nege.(2014/2015)

 Vzporedno izobraževanje zaposlenih o vsebinah s katerimi se strokovne 

delavke izobražujejo! (priprava predavanj s področja kongruentne/odnosne 

nege.(2014-2017 – kontinuiran proces).

 Uvajanje novih konceptov dela s stanovalci upoštevaje njihove posebnosti iz 

njihovih biografij, priprava prvih načrtov! (leto 2014/2015)



Uvajanje gospodinjskih skupin:

 Prvi začetki 2004/2006 prve prenove prostorov v klasičnem domu (dnevni prostori s popolno 
opremljenimi kuhinjami),zamenjava posode na enotah (porcelan!, spodbujanje stanovalcev 
naj si kaj skuhajo ali spečejo). Pomembna delovna terapija in skupine za samopomoč!

 Poizkusno na posameznih enotah Doma Tisje ( leto  2010 stanovalci skupaj s kuharico 
pripravijo zajtrk in kosilo na enoti Vrtnice– matični dom ). 

 Uvajanje standarda kakovosti Eqalin 2010-2014 (certifikat 2014), ideje prihajajo  s strani 
stanovalcev/njihovih svojcev ter zaposlenih!. Priprava načrtov, ki upoštevajo nove načine 
dela!

 Izobraževanje za gospodinje preko podjetja Firis Imperl! (2 delavki se izobrazita za poklic 
gospodinje) leto 2012 .

 Poizkusno uvajanje gospodinjske skupine na enoti Vrtnice in enoti Nagelj (matični dom), 
stanovalci skupaj z gospodinjama pripravljajo obroke(zajtrk, kosilo) pričetek  2011.

 Prenova objekta C (matični dom) 2014/2015 – prostori prilagojeni za delo v gospodinjskih 
skupinah!



Dom Tisje – Enota Litija

Prve vselitve stanovalcev september 2015, uradna otvoritev november 2015 .

 6 bivalnih enot (enoti Ajda/Lipa, enoti Kostanj/Sončnice, enoti 

Spominčice/Rožmarin.)

Enoti Spominčice/Rožmarin – varovani enoti!(11 in 12 namestitvenih mest)

Na ostalih enotah biva 16 do 20 stanovalcev. (enoposteljne in dvoposteljne sobe)



Gospodinjska skupina:

 Življenje se odvija okrog štedilnika, ki predstavlja središče vsake enote!

 Gospodinja je „nadomestna mati“. Stanovalci se lahko vključujejo v delo v 

skupini, aktivno sooblikujejo dan.(aktivno/pasivno)

 Stanovalci bivajo v eno in dvoposteljnih sobah. Sobe lahko stanovalci 

opremijo z lastnim pohištvom in njim ljubimi predmeti. BIOGRAFIJA!

 Skupne prostore (kuhinja, jedilnica, dnevni prostor, kotički, terasa) koristijo 

vsi stanovalci enote. Stanovalcem je zagotovljeno veliko gibanja!



Kadrovska struktura v gospodinjski 

skupini:

 Gospodinja

 Bolničarke/negovalke/strežnice

 Zdravstveni tehnik

Prihajajo v tim:

 Socialna delavka

 Diplomirana medicinska sestra

 Diplomirana delovna terapevtka

 Diplomirana fizioterapevtka



Stanovalci v gospodinjskih skupinah:

 Majhne skupine stanovalcev 

 Prisotnost stalnega tima

 Referenčna oseba, ki si jo izbere stanovalec sam.

 Spodbujamo samostojnost in medsebojno pomoč stanovalcev.

 Stanovalci po svojih zmožnostih lahko sodelujejo v gospodinjski skupini.



Priprava obrokov:

 Zajtrk, kosilo, večerja znotraj tima(gospodinjske skupine v Enoti Litija) posebnosti v  

varovani enoti!

 v primeru večjega izpada kadra ali epidemij  se obroki lahko pripeljejo iz centralne 

kuhinje!



Skrb za higieno prostorov, higieno 

oblačil, posteljnega perila:

- suport centralne pralnice (posteljno perilo, oblačila stanovalcev)

- Brisače, kuhinjski servieti se perejo v gospodinjski skupini.

- Čiščenje prostorov izvajajo delavke v timu! Generalna čiščenja

– suport čistilke!



Varovani enoti z velikima terasama nad 

Litijo:



Pult za osebje na enoti: 

Viden stik osebja  s stanovalci na enoti!



Gospodinjski otok na posamezni enoti:



Dodatno varovalo nad štedilniki 

varovane enote:



Prilagojen dostop za gibalno ovirane 

stanovalce:



Redni tedenski pogovori znotraj tima, med posameznimi poklicnimi 

skupinami(sestanki za gospodinje, organizacijski sestanki tima, sestanki 

za strokovne delavke itd.)



Medgeneracijsko sodelovanje in 

povezovanje v lokalni skupnosti:
- Prostovoljci

- Sodelovanje s šolami, vrtci

- Rožnati oktober

- Tajin tek

- Sprehod za spomin

- Demenci prijazna točka



Pogled na staro mestno jedro Litije: (s 

terase varovane enote)



Hvala za vašo pozornost!


