Komu so namenjene donacije? O VDC Nova Gorica.
Poslanstvo, vizija, filozofija
Z začetkom dela enote v Stari Gori je VDC Nova Gorica zaživel kot celota. Navdušenje nad novimi programi, ki
so na več področjih v Enoti Stara Gora postali njim lastni, drugačni tudi od podobnih zavodov drugod v Sloveniji,
jim je dalo novih moči in poguma. Skupno jih soustvarjajo, dodajajo nova izhodišča, popravljajo stara. Vsi
zaposleni in uporabniki sodelujejo pri njihovem oblikovanju in preoblikovanju.
S programi želijo zagotavljati storitve, ki bodo uporabnikom zagotavljale enake možnosti za kvalitetno življenje
tako kot drugim državljanom Slovenije.
Organizacije kot socialne skupnosti so ljudje in kvaliteta medsebojnih odnosov je ključna za njihovo učinkovitost
in je odvisna od stopnje človečnosti in moralnosti v skupnosti.
Vsak zaposleni, vsak uporabnik mora imeti možnost, da delo oz. zaposlitev in storitve doživlja kot izraz svoje
strokovnosti in osebnosti.
Dejavnosti izvajajo strokovno in odgovorno ter v širši skupnosti sodelujemo s svojo ustvarjalnostjo s širitvijo
nadstandardnih programov in projektov.
Programi, ki jih izvajajo, utrjujejo odgovornost uporabnikov do dela, spodbujajo njihovo samoiniciativnost ter
podpirajo njihovo samoorganiziranost. Hkrati krepijo sposobnosti uporabnikov in spodbujajo zaposlene za
medsebojno pomoč, sodelovanje in spoštovanje. V program vključujemo uporabnike s ciljem uresničevanja
njihovih specifičnih nadarjenosti, učenja novih spretnosti in razvijanja ustvarjalnosti. Skupaj z njimi iščejo
najboljše načine za realizacijo njihovih predlogov in idej.

Zdravstvena nega in rehabilitacija

Delitev medikamentozne terapije

Zdravstveno negovalna služba ima zaposlene diplomirane medicinske sestre, tehnike zdravstvene nege,
bolničarje - negovalce in oskrbovalce. Delo zdravstveno negovalne službe poteka štiriindvajset ur, vse dni v letu.

Delo je prilagojeno uporabnikom z motnjo v razvoju in tistim s pridobljeno možgansko poškodbo in okvaro
gibalnega aparata. Izvajamo tudi dolgotrajno rehabilitacijo za ciljno skupino.
Zdravstveno negovalna služba se bo v prihodnje še razvijala, tako s strokovnega kot organizacijskega in
kadrovskega vidika. Vsebina dela zdravstveno negovalne službe je zdravstvena oskrba in nega uporabnikov v
preventivnem in kurativnem pomenu. V tem sklopu nalog in opravil imata pomembno vlogo tudi fizioterapija in
delovna terapija. Zdravstveno negovalna služba obsega skrb za uporabnika kot osebnosti z vsemi fiziološkimi,
psihičnimi in socialnimi potrebami.
V centru imamo splošno ambulanto, v kateri dela zdravnik splošne prakse in sicer ob torkih in četrtkih, v primeru
večjih zdravstvenih težav tudi večkrat. Center ima podjemno pogodbo s psihiatrinjo.
Uporabnike sprejemajo iz bolnišnic, kliničnih centrov, ostalih zavodov in URI Soča. Nekateri pridejo od doma.

Institucionalno varstvo - 24ur, 16ur, dnevno in občasno
varstvo

Skupno praznovanje Velike noči

Rekreativno plavanje

Tudi delo je zabava

V okviru Varstveno delovnega centra Nova Gorica izvajajo celodnevno in dnevno obliko institucionalnega
varstva za odrasle osebe z razvojno motnjo in odrasle osebe s pridobljeno možgansko poškodbo in okvaro
gibalnega aparata. Trenutno storitev poteka na treh lokacijah:





Enota Stara Gora
Stanovanjska skupina Ledine
Goriški center.

Izvajajo vse oblike institucionalnega varstva:
- celodnevno institucionalno varstvo
- institucionalno varstvo v trajanju 16 ur, ko je uporabnik 8 ur vključen v drugo storitev,
- dnevno institucionalno varstvo (storitev do 10 ur dnevno)
- občasne namestitve.
V celodnevnem institucionalnem varstvu je našlo svoj drugi dom 75 uporabnikov, ki bivajo v Stari Gori, 24 v
Goriškem centru in 5 v Stanovanjski skupini Ledine, ki pomeni samostojnejšo obliko bivanja ter služi pripravi
uporabnika na vrnitev v domače okolje. Nekateri uporabniki, ki še zmorejo bivati doma, prihajajo dnevno in se
vključujejo v različne aktivnosti. Njihovo vodilo je uporabnikom v sodobno in prijetno opremljenih bivalnih
prostorih zagotoviti izvajanje tistih storitev, ki jim bodo omogočale čimbolj samostojno, neodvisno in kvalitetno
življenje.
Dnevno varstvo je namenjeno tistim posameznikom, ki še uspejo bivati doma in njihovi svojci zmorejo poskrbeti
za njihove potrebe. Na ta način navežejo stik z nami, se spoznajo z zaposlenimi, pridobijo nove prijatelje. Ko
nekoč nastopi potreba po vključitvi v celodnevno obliko storitve, je prehod lažji.
Občasne namestitve so kratkotrajnega značaja in so namenjene premagovanju stiske svojcev, ki morajo v
bolnišnico, uporabnik pa takrat nima nikogar, ki bi poskrbel zanj. To uporabniki sprejemajo kot odhod na
počitnice in nekateri se na počitnice tudi radi vračajo vsako leto.

Zaradi širjenja socialne mreže in ohranjanja stika z lokalno skupnostjo imajo uporabniki na voljo veliko aktivnosti,
v katere se vključujejo prostovoljno na podlagi lastnega interesa. Dejavnosti organizirajo tudi izven zavoda in se
udeležujemo prireditev ne le v domači občini ampak tudi drugje po Sloveniji. V poletnem času organizirajo
letovanja, za nekatere ob vodi, za druge v hribih. Izven zavoda organizirajo veliko rekreativnih dejavnosti,
predvsem z živalmi.
Zaradi različnih potreb stanovalcev so njihove aktivnosti razdeljene v program A, ki je namenjen osebam z
razvojno motnjo in program B, v katerega se vključujejo osebe s pridobljeno možgansko poškodbo in okvaro
gibalnega aparata. Za vsakega stanovalca izdelamo Osebni načrt napredovanja, v katerem skupaj z njim in svojci
postavimo cilje in izberemo poti in načine za njihovo doseganje. Individualizacija je načelo, ki ga skrbno
upoštevamo, saj želimo, da so naši stanovalci v svojem drugem domu srečni in zadovoljni.

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Treba je biti zbran

Kot v tovarni

Radi ustvarjajo
To bo najboljša marmelada

Varstveno delovni center Nova Gorica izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za
odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter odrasle osebe s pridobljeno možgansko poškodbo
in okvaro gibalnega aparata. Storitev se izvaja v Enoti Solkan, Enoti Stara Gora, v Goriškem centru in na zunanji
lokaciji v Hiši sv. Justa na Vogrskem.







Osnovni namen storitve je:
ohranjanje pridobljenih znanj in delovnih spretnosti,
razvoj novih sposobnosti,
pridobivanje socialnih in delovnih navad,
razvijanje individualnosti in
vključevanje v skupnost in okolje.







Pri tem pa Varstvo zajema:
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
pomoč pri oblačenju, obuvanju, sezuvanju in slačenju,
pomoč pri gibanju in hoji,
pomoč pri komunikacijah in orientaciji in
organizacijo prevozov.







Vodenje vključuje predvsem:
pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk,
oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov,
vzdrževanje stikov in sodelovanje s posameznikom oziroma njegovimi svojci,
sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami,
organiziranje prostočasnih aktivnosti.







Zaposlitev pod posebnimi pogoji pa zajema:
zaposlitev pri proizvodnih in drugih delih oziroma delovno okupacijo,
prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim posameznika,
razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti,
uvajanje v delo,
zagotavljanje pogojev za varno delo,





spremljanje delovnega procesa,
nabavo sredstev in pripomočkov za izvajanje programov,
prodajo izdelkov.

Integrirana zaposlitev
Delo v običajnem delovnem okolju je za uporabnika pomemben element njegove širše socialne vključenosti. Je
sporočilo, da je mogoče njegova znanja in sposobnosti vpeti v delovni proces, ne da bi ga bilo potrebno zanj
posebej prilagajati.
Uporabniki so v OBI, SB Šempeter in DU Gradišče vključeni vsak dan. Delovna okolja so jih sprejela z
razumevanjem. Uporabniki se morajo potrditi z dokaj samostojnim in kvalitetnim delom. Vse to jih dela
samozavestnejše. Kadarkoli se lahko za nasvet, pomoč ali le klepet obrnejo na strokovne delavce zavoda ali na
osebo, ki je pri delodajalcu odgovorna zanje.
Obiskujejo jih na delovnem mestu, vključujejo v družabnosti in izobraževanja. Pogosto so pri delodajalcu deležni
enakih pozornosti kot ostali zaposleni (npr.: obdaritev ob dnevu žena, novem letu).
Njihove izkušnje so dobre, zato bodo z uporabniki tudi v bodoče radi izkoriščali podobne priložnosti.

Prostovoljstvo
Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen. Mati Tereza
Nihče ni tako velik, da ne bi potreboval pomoči – in nihče ni tako majhen, da je ne bi mogel nuditi.
Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna dejavnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo
k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.
So organizacija s prostovoljskim programom. Prostovoljno delo že leta sprejemamo kot odlično dopolnitev njihovih rednih
programov in priložnost za nova povezovanja z okoljem. Skupaj z njihovimi prostovoljkami in prostovoljci so ustvarili že
mnogo dobrih prostovoljskih zgodb in praks.
Trenutno 25 prostovoljcev v svojem prostem času spodbuja razvoj njihovih uporabnikov, širi njihova obzorja in znanja ali so
preprosto njihovi nepogrešljivi družabniki. Prostovoljci povedo, da tudi sami s teh srečevanj odhajajo bogatejši za marsikatero
novo življenjsko izkušnjo.
Delujejo na naslednjih področjih:

















poučevanje igranja na kljunasto flavto,
vodenje pevskega zbora,
mentorstvo folklorni skupini,
vodenje likovne delavnice,
vodenje oz. sodelovanje v igralskih skupinah,
vodenje delavnice z gongi,
družabništvo,
vodenje treningov balinanja,
poučevanje znakovnega jezika,
poučevanje tujega jezika,
balinanje,
prosto plezanje,
aktivnosti z živalmi,
individualno druženje,
vera in luč.

