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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik se seznani s Poročilom Dnevnega centra za osebe s težavami v
duševnem zdravju Kamnik-Štacjon za leto 2014.

Obrazložitev:
Dnevni center Štacjon je svoja vrata odprl v začetku leta 2012. Za oblikovanje programa smo se
na Občini Kamnik in Centru za socialno delo Kamnik (v nadaljevanju: CSD Kamnik) odločili na
podlagi zaznave potreb po vključitvi oseb s težavami v duševnem zdravju v tovrstne oblike
obravnave v skupnosti na območju Občine Kamnik, saj takšnih možnosti do oblikovanja
programa ni bilo. Zaposleni na CSD Kamnik, so pri svojem delu srečevali ljudi in primere, kjer bi
bil tovrsten program uporabnikom v pomoč in rešitev njihovim stiskam in težavam ter hkrati v
podporo pri samostojnemu življenju teh uporabnikov v domačem okolju. Program Dnevnega
centra tako za osebe s težavami v duševnem zdravju ponuja nove možnosti na področju
socialnega varstva v Sloveniji in je edini tovrstni program na širokem območju Občine Kamnik ter
območju sosednjih občin Komenda, Mengeš ter Domžale. Dnevni center Štacjon je edini tovrstni
program za ljudi s težavami v duševnem zdravju v ožji in širši lokalni skupnosti. V Občini Kamnik
je po podatkih zdravstvenih služb okrog 3000 ljudi s psihiatričnimi diagnozami in dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju, kar predstavlja okrog 10% populacije v lokalni skupnosti. Poleg
zdravstvenega doma s psihiatrinjo, je za ljudi s težavami v duševnem zdravju na voljo še

koordinator obravnave v skupnosti na Centru za socialno delo Kamnik, drugih služb in
programov namenjenih neposredno ljudem s težavami v duševnem zdravju pa v lokalni
skupnosti ni. Program Dnevni center tako predstavlja pomemben del celostne obravnave ljudi s
težavami v duševnem zdravju in možnost aktivnega vključevanja teh ljudi v skupnost ter
pomemben del zagotavljanja, da ob pravi podpori ti ljudje ostajajo aktivni v domačem
življenjskem okolju. Dnevni center uspešno deluje že četrto leto, kar gre velika zasluga vodstvu
CSD Kamnik in marljivim delavkam v Štacjonu. Občina Kamnik pa vsa leta po svojih zmožnostih
namenja glavnino sredstev za uspešno delovanje Štacjona.
Kljub nekaterim nasprotovanjem in dvomom, ki so se porajali že v letu 2011, ko smo pričeli s
postopki za vzpostavitev dnevnega centra, se je skozi čas izkazalo, da je tovrstna pridobitev
neizmerna predvsem za populacijo, ki se sooča s težavami v duševnem zdravju. Ljudem, ki se
soočajo z najtežjimi duševnimi motnjami je omogočeno v sodelovanju s svojci in bližnjimi, da
živijo v svojem življenjskem okolju namesto v posebnih socialno varstvenih zavodih in domovih
za stare. Uporabnikom se po vključitvi v program izboljša kvaliteta življenja, tudi tako, da se jim
preko celostno individualne obravnave pomaga zagotoviti osnovne življenjske pogoje za bivanje
(kot so primeren prostor za bivanje, redni obroki, finančna sredstva, itd.) in primerno zdravstveno
obravnavo. Preko različnih delavnic usmerjenih na osebnostno rast se naučijo živeti in soočati s
svojo boleznijo ter se spopadati s trenutnimi stiskami v vsakodnevnem življenju, pri čemer so še
kako pomembne socialne in komunikacijske veščine, ki jih pridobijo v programu. Marsikateremu
uporabniku je s programom nadomeščena tudi primarna družina, ker te nimajo oz. so od nje
zaradi bolezni odtujeni. Ob stiskah in težavah, ki izvirajo iz narave bolezni v dnevnem centru
vedno najdejo sogovornika in strokovno pomoč. Preko različnih skupinski aktivnosti se
uporabniki učijo konkretnih življenjskih spretnosti in veščin, ki jim omogočajo večjo samostojnosti
in neodvisnost v življenju (npr. šivanje, čiščenje, kuhanje). Tako pridobivajo tudi na pozitivni
samopodobi in samospoštovanju, občutku moči in koristnosti, kar je za osebe s težavami v
duševnem zdravju zelo pomembno.
Dobro vzpostavljeno sodelovanje z organizacijami v lokalni skupnosti omogoča, da je program
dobro prepoznan in pomemben del lokalne skupnosti in zunaj nje, kar dokazuje to, da jih kot
partnerja vabijo in vključujejo v različne projekte. Prepoznavnost programa in prizadevanje
zaposlenih v programu za ozaveščanje problematike duševnih bolezni, odpravo predsodkov
glede duševnih motenj in preprečevanje diskriminacije do ljudi s težavami v duševnem zdravju,
poleg vzpostavljenega sodelovanja, se omogoča tudi tako, da je program odprt za širšo javnost,
za učence, dijake, študente in prostovoljce ter z organizacijo predavanj in drugih dogodkov
povezanih s programom.
Ocenjujemo, da je program uresničil vse zastavljene cilje in da so učinki programa presegli naša
lastna predvidevanja.

Marjan Šarec
ŽUPAN
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Poštna številka: 1241
Kraj: Kamnik
Telefon: 01 830 32 80
Fax: 01 830 32 81
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1. VSEBINSKO POROČILO

PREDSTAVITEV, NAMEN IN CILJI
Program Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik – Štacjon (v
nadaljevanju dnevni center Štacjon), deluje od 3. januarja 2012 in je neposredno namenjen
odraslim osebam s težavami v duševnem zdravju, posredno pa tudi njihovim svojcem ter
bližnjim. Dnevni center se nahaja v prostorih železniške postaje Kamnik Mesto in je vpet v samo
središče mesta Kamnik. V dnevnem centru uporabnikom, ki imajo težave v duševnem zdravju,
omogočamo kvalitetno preživljanje njihovega časa, razvijamo njihove sposobnosti in krepimo
življenjske možnosti ter s strokovno obravnavo lajšamo njihove stiske in težave. Program je
odprt vsak delovni dan skozi celo leto, od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00 ure.
Uporabnikom programa so na voljo raznolike skupinske aktivnosti. Pri načrtovanju teh aktivnosti
izhajamo iz potreb in želja uporabnikov. Tako v okviru dnevnega centra Štacjon zaposleni in
uporabniki skupaj načrtujemo različne dejavnosti, ki jih lahko razdelimo v naslednje sklope:
1.
2.
3.
4.
5.

Delavnice učenja samostojnega življenja
Ustvarjalne aktivnosti
Delavnice za osebnostno rast
Prostočasne aktivnosti
Športno - rekreacijske aktivnosti

Skupno vsem tem aktivnostim je, da so usmerjene v krepitev že osvojenih uporabnikovih znanj
ter pridobivanju in učenju novih. Poleg tega program zajema tudi aktivnosti, ki krepijo
uporabnikova individualna znanja in sposobnosti, medsebojno komunikacijo in odnose ter
elemente samopomoči. V okviru individualnega dela z uporabnikom je še posebej pomembna
celostna obravnava in spremljanje zdravstvenega stanja posameznega uporabnika,
povezovanje s svojci, zakonitimi zastopniki, zdravstvenimi, socialnimi in drugimi službami.
Uporabnikom v dnevnem centru Štacjon pomagamo tudi pri vzpostavljanju in vzdrževanju
njihove socialne mreže ter pri njihovem vključevanju v okolje.
Program dnevni center Štacjon se izvaja na naslovu Kolodvorska 4, 1241 Kamnik. Skupna
tlorisna površina notranjih prostorov, v katerih se program izvaja, znaša 187m 2. Uporabnikom so
namenjeni štirje prostori (prostor za delavnice, sprejemni prostor oz. prostor za druženje, jedilni
prostor in kuhinja) ter sanitarije (ločene za moške in ženske). Lastnik prostorov v katerih se
izvaja program je Občina Kamnik, pri čemer imamo v dogovoru z občino prostore v uporabi brez
najemnine.
Glavni cilji programa so:
- omogočiti socialno vključenost ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihovo vključevanje v
ožje in širše lokalno okolje ter področja javnega življenja,
- omogočiti kakovosten in aktiven način preživljanja časa oseb s težavami v duševnem zdravju,
- pomoč pri ohranjanju pridobljenih spretnosti in znanj ter pridobivanje in učenje novih s
poudarkom na socialnih veščinah,
- krepitev pozitivne samopodobe uporabnikov in zadovoljstva, občutka varnosti in sprejetosti,
- spodbujanje uporabnikov k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne
varnosti ter spodbujanje k samostojnosti uporabnikov na vseh življenjski področjih,
- zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk
uporabnikov ter informiranje uporabnikov o njihovem položaju ter pravicah,
- razvijanje ustrezne socialne mreže in ohranjanje že obstoječe,
- izboljšanje zdravja in splošne psihofizične kondicije uporabnikov ter zmanjševanje
hospitalizacij,
- omogočati soodločanje uporabnikov v programu in vključevanje uporabnikov pri načrtovanju
izvedbi in evalvaciji programa,
- povezovanje s sorodnimi programi in organizacijami na področju duševnega zdravja,

- povezovanje z organizacijami v lokalni skupnosti in promocija programa,
- prizadevanje zaposlenih na programu za odpravo predsodkov glede duševnih motenj in
preprečevanje diskriminacije do ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev.
V letu 2014 smo v celoti uresničili zastavljene cilje in doseženi učinki programa so zelo pozitivni.
Ocenjujemo, da je program tako kot je zastavljen in deluje, zelo dober in se njegovo izvajanje
lahko nadaljuje v nespremenjeni obliki hkrati pa menimo, da je vedno prostor še za nadgradnjo
ob upoštevanju finančnih zmogljivosti. V skladu z zastavljenimi cilji programa vam v nadaljevanju
predstavljamo izvedbo in rezultate izvajanja posameznega cilja.
V letu 2014 smo omogočili socialno vključenost 41 različnim uporabnikom. Preko izvajanja 20
različnih rednih tedenskih in mesečnih delavnic smo omogočali kakovosten in aktiven način
preživljanja časa tem osebam, omogočili smo jim pridobivanje različnih spretnosti, veščin in
znanj. Poleg rednih skupinskih delavnic, smo izvajali še vrsto občasnih in enkratnih skupinskih
aktivnosti ter organizirali različne enkratne dogodke, pri čemer menimo, da je lahko vsak
uporabnik našel nekaj zase, saj so uporabniki sodelovali tako pri načrtovanju, izvedbi kot
evalvaciji omenjenih aktivnosti. S tem izvajanjem delavnic in skupinskih aktivnosti smo pokrili
različne potrebe, interese in želje uporabnikov, ki so tako pridobili znanja tako s področja ročnih
spretnosti, socialnih in komunikacijskih veščin ter osebnostne rasti, gospodinjskih znanj in veščin
samostojnega življenja, športne aktivnosti in znanja o zdravem načinu življenja, do družabnih in
drugih prostočasnih aktivnosti. Preko zagotavljanja vseh teh različnih sklopov aktivnosti smo
spodbujali kreativnost in finomotoriko uporabnikov, izboljšala se je kakovost njihovega življenja
tako, da so pridobili na pozitivni samopodobi in samospoštovanju, samostojnosti in neodvisnosti
ter občutku varnosti, moči in koristnosti, kar kažejo opravljene evalvacije. Z izvajanjem rednih
športnih aktivnosti (relaksacija telesa in duha, sprehodi, balinanje, kolesarski izleti, joga, itd.)
smo povečali fizično aktivnost uporabnikov, ki se odraža na njihovi boljši psihofizični kondiciji. V
sklopu pridobivanja znanj o zdravem načinu življenja smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom
Julija Polca Kamnik organizirali predavanja zdravega način življenja ter poznavanja sladkorne
bolezni, srčno-žilnih in črevesnih bolezni in osebne ter zobne higiene.
Preko individualne obravnave posameznega uporabnika smo s koordinacijo med službami za
uporabnika in z uporabnikom, sodelovali z različnimi institucijami in organizacijami tako v lokalni
skupnosti kot zunaj nje. Vzpostavljeno imamo redno sodelovanje z Zdravstvenim domom
Kamnik in njihovo patronažno službo ter drugimi ambulantami, Centrom za socialno delo Kamnik
in Domžale in njihovimi strokovnimi delavci, Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Kamnik in
Občino Mengeš ter Občino Komenda, Društvom upokojencev Kamnik, OŠ Frana Albrehta in
CIRIUS-om Kamnik, PK Polje in PB Begunje ter drugimi. Uporabnike smo informirali o njihovih
pravicah tako znotraj kot zunaj programa (predvsem socialnovarstvene pravice in prejemki,
pacientove pravice, pravice v zvezi z dedovanjem) in tako zagotovili njihovo aktivnejšo udeležbo
pri zagotavljanju lastne socialne varnosti. V sklopu tega sodelovanja smo organizirali ali
sodelovali na približno 35 timskim obravnavah in multidisciplinarnih timih za konkretnega
uporabnika. Tako smo uporabnikom zagotovili tudi celostno obravnavo ter strokovno pomoč in
podporo, pri čemer je pomembno poudariti, da strokovnost pri delu zagotavljamo tudi tako, da se
zaposleni udeležujejo redne supervizije. Preko sodelovanja z psihiatri vključenih uporabnikov in
njihovimi svojci, smo preprečili marsikatero ponovno hospitalizacijo pri najmanj 10 uporabnikih z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. V nadaljevanju citiramo pisni izjavi dveh psihiatrinj,
s katerima sodelujemo in ki govorita o delovanju programa in sodelovanju s programom:
»… Srčno me veseli, da so vsi obiskovalci zadovoljni… Štacjon je za Kamnik velika pridobitev.«
dr. Anamarija Ziherl, spec. psihiatrije (ZD Kamnik)
»Zahvaljujem se Vam za spremstvo naši in Vaše varovanke gospe XY. Pogovor je bil res
zanimiv. Predvsem pa sem izredno ponosna, da tako lepo skrbite za varovance. Odkar je XY
pod Vašim »varstvom«, je sproščena, njene težave se v bistvu ne poslabšujejo. Pri tem pa
vemo, da gre za hudo duševno motnjo, ki bi ob prenehanju terapije in osamljenosti prišla v
poslabšanja, kar bi zahtevalo hospitalizacije. … Zahvaljujem se Vam še enkrat za sodelovanje…
.« dr. med. Tita Furst Koren, spec. psihiatrije (PK Polje)

Poleg tega 10 uporabnikom programa, ki se soočajo z najtežjimi duševnimi motnjami, v
sodelovanju s svojci in bližnjimi omogočamo, da živijo v svojem lokalnem življenjskem okolju
namesto v posebnih socialno varstvenih zavodih in domovih za stare.
Skozi celo leto smo vključene uporabnike spodbujali k neformalnemu druženju zunaj programa,
k učenju boljših in urejanju medosebnih odnosov ter zagotavljali podporo pri obstoječih. S tem
smo jim omogočili razvijanje ustrezne socialne mreže in ohranjanje že obstoječe. Rezultat tega
je tudi ta, da se uporabniki vključeni v program in njihovi svojci, prijatelji, znanci, družijo in
obiskujejo ter podpirajo in pomagajo v stiski tudi izven delovnega časa (med vikendi in prazniki)
in prostorov dnevnega centra, kar je še kako pomembno za tiste uporabnike, ki lastne družine
nimajo.
Dobro vzpostavljeno sodelovanje z organizacijami v lokalni skupnosti nam omogoča, da je
program dobro prepoznan in pomemben del lokalne skupnosti in zunaj nje, kar dokazuje to, da
nas kot partnerja vabijo in vključujejo v različne projekte. To prepoznavnost programa smo
dosegli tudi s promocija programa tako, da smo sami organizirali različne dogodke in predavanja
za širšo javnost ali da smo se kot obiskovalci udeležili dogodkov, ki so jih organizirali drugi.
Pomemben prispevek k prepoznavnosti programa je tudi dobro sodelovanje z lokalnimi mediji in
objavljanje člankov povezanih z delovanjem programa. Prepoznavnost programa in prizadevanje
zaposlenih v programu za ozaveščanje problematike duševnih bolezni, odpravo predsodkov
glede duševnih motenj in preprečevanje diskriminacije do ljudi s težavami v duševnem zdravju,
poleg vzpostavljenega sodelovanja, omogočamo tudi tako, da je program odprt za širšo javnost,
za učence, dijake, študente in prostovoljce ter z organizacijo predavanj in drugih dogodkov
povezanih s programom. Za širšo javnost smo organizirali dva predavanja z naslovom
»Duševno zdravje in alkoholizem« in predavanje »S čustvi je treba znati« ter Hišni sejem z dnevi
odprtih vrat v mesecu decembru (od 1.12. do 5.12.2014). Poleg omenjenega imamo za program
izdelane zloženke s kratkim opisom programa, ki jih delimo v času organiziranih dogodkov ter so
na voljo uporabnikom služb in institucij v lokalni skupnosti in širše (npr. na CSD Kamnik, v
ambulantah ZD Kamnik, Društvu upokojencev, Občini Kamnik, Matični knjižnica Kamnik, PK
Polje in PB Begunje, itd.).
Tekom leta smo se povezovali tudi s sorodnimi organizacijami na področju duševnega zdravja in
sicer smo bodisi organizirali bodisi se odzvali vabilu na dneve druženja z organizacijami Altra,
Šent in Ozara. Z društvom Altra smo organizirali tudi dva skupna celodnevna izleta ter se
udeležili nogometnega turnirja v Prevaljah, ki ga je ob mednarodnem dnevu duševnega zdravja
organiziralo društvo Altra in ki so se ga udeležile še druge nevladne organizacije na področju
duševnega zdravja v Sloveniji (poleg že omenjenih Altre, Šenta in Ozare še Novi Paradoks in
društvo Vezi) ter tako vzpostavili tudi začetek sodelovanja z njimi.
Na podlagi zgoraj opisanega ocenjujemo, da je program uresničil vse zastavljene cilje in da so
učinki programa presegli naša lastna predvidevanja.
UPORABNIKI
Uporabniki programa so polnoletne osebe s dolgotrajnimi ali trenutnimi težavami v duševnem
zdravju. Večinoma so to osebe z nižjim socialno-ekonomskim statusom. Populacija vključenih
uporabnikov v program zajema vse starostne skupine od polnoletnosti naprej. V program se tako
lahko vključi oseba, ki je polnoletna, ima dolgotrajne ali trenutne težave v duševnem zdravju ter
je njena odločitev za vključitev v program prostovoljna.
Oseba se v program vključijo na podlagi prvega informativnega razgovora in izpolnjenega
obrazca za sprejem – Prošnja za sprejem v dnevni center, ki ga podpiše uporabnik sam oziroma
njegov zakoniti zastopnik. O vključitvi se izda pisni sklep o vključitvi oziroma razlogih za
zavrnitev vključitve. Novega uporabnika oz. zakonitega zastopnika vodja programa ali drug
strokovni delavec seznani s Hišnim redom Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem
zdravju Kamnik in Pravilnikom o pritožbenem postopku o izvajanju strokovnih storitev Dnevnega
centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik. Poleg tega uporabnik podpiše
Soglasje o uporabi in obdelovanju osebnih podatkov. Na podlagi te dokumentacije se vzpostavi
osebna mapa uporabnika. Ob sprejemu vodja ali drug strokovni delavec programa z

uporabnikom oziroma zakonitim zastopnikom skupaj sestavi osebni načrt vključitve. Po
sprejemu vodja programa ali drug strokovni delavec skupaj z uporabnikom izpolni dokument
Popis socialnega stanja uporabnika, ki ga uporabnik tudi podpiše ter vodi potrebno
dokumentacijo o uporabniku v njegovi osebni mapi (sodelovanje s svojci oziroma zakonitimi
zastopniki ali skrbniki, udeležba na multidisciplinarnih timih za uporabnika, uradni zaznamki in
zapisi pogovorov, sodelovanje z drugimi službami za uporabnika, evalvacija osebnega načrta,
načrt na zalogo itd.).
Uporabniki programa v letu 2014 so bile polnoletne osebe z dolgotrajnimi ali trenutnimi težavami
v duševnem zdravju in njihovi svojci. Populacija uporabnikov vključenih v program je v letu 2014
zajema vse starostne skupine od polnoletnosti naprej, in sicer je bila v letu 2014 najmlajša
uporabnica stara 34 let, najstarejša 72 let, najmlajši uporabnik je bil star 20 let in najstarejši
uporabnik 71 let.
Skupno število vseh različnih uporabnikov programa v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 (en
uporabnik se šteje samo enkrat na leto) je bilo 41. Od tega so bili štirje uporabniki, ki so program
obiskali enkrat. Poleg omenjenih se je za vključitev v program v letu 2014 zanimalo še 5
uporabnikov, ki so o programu zbirali informacije in jih ne beležimo kot uporabnike vključene v
program.
Število uporabnikov po mesecih, vključenih v program v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014:
Mesec

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

Število vseh vključenih uporabnikov

21
21
23
24
26
28
29
30
28
27
26
32

Povprečno število ur aktivne
vključenosti enega uporabnika na
mesec
69,90
63,29
64,17
61,00
61,17
54,41
59,95
53,43
90,16
67,90
60,92
51,40

V spodnji preglednici je vpisano število uporabnikov glede na čas/obdobje njihove vključitve v
program v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014:
Struktura uporabnikov glede na čas/obdobje vključitve v program
1
Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni
vsak dan ali petkrat na teden
2
Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni
enkrat ali večkrat na teden, vendar ne vsak (delovni) dan
3
Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni
večkrat/nekajkrat na mesec
4
Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni
enkrat na mesec
5
Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni
nekajkrat na leto
6
Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni
enkrat
Skupaj

Število uporabnikov
2
17
16
2
0
4
41

UPORABNIKI V LETIH 2012 IN 2013
Skupno število vseh različnih uporabnikov programa v letu 2012 je bilo 19. Število uporabnikov
po mesecih, vključenih v program v obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2012:
Mesec

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Število vseh vključenih uporabnikov
v letu 2012
11
12
12
11
12
12
12
12
13
16
17
19

Povprečno število ur aktivne
vključenosti enega uporabnika na
mesec v letu 2012
35,00
49,50
69,58
62,54
66,16
64,41
79,75
45,33
98,38
80,00
86,23
56,74

Skupno število vseh različnih uporabnikov programa v letu 2013 je bilo 34. Število uporabnikov
po mesecih, vključenih v program v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013:
Mesec

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Število vseh vključenih uporabnikov
v letu 2013
23
23
22
23
22
20
20
20
20
20
19
20

Povprečno število ur aktivne
vključenosti enega uporabnika na
mesec v letu 2013
66,00
53,98
63,27
51,98
64,57
63,60
76,10
65,10
92,35
71,08
66,92
63,00

METODE DELA
Zaposleni v programu se pri delu poslužujemo različnih metod dela in strokovnih ravnanj, pri
čemer gre za uveljavljene strokovne pristope za delo z ljudmi, ki imajo težave v duševnem
zdravju. Večina aktivnosti v dnevnem centru poteka po metodi dela s skupino, t.i. metodi dela z
malo, srednjo in veliko skupino. To velja predvsem za izvajanje različnih ustvarjalnih delavnic,
delavnic usmerjenih na osebnostno rast in učenje socialnih veščin kot športnih in prostočasnih
aktivnosti ter skupnega učenja gospodinjski spretnosti. Te aktivnosti potekajo po vnaprej
določenem programu, ki ga tedensko zaposleni oblikujemo skupaj z uporabniki programa
(program aktivnosti je prilagojen zimskemu in poletnemu obdobju). Poseben poudarek pri
izvajanju programa dajemo temu, da uporabnike vključujemo v proces načrtovanja aktivnosti
(npr. na rednih sestankih predlagajo aktivnosti), v proces izvedbe (npr. vodijo delavnice) in
evalvacije (redne in letne), kar omogoča, da uporabniki dobijo storitve prilagojene svojim

potrebam in željam in da imajo te storitve tudi dejanske učinke v življenju uporabnikov. Redno
izvajamo skupinske aktivnosti, ki jih v grobem lahko razdelimo v dva sklopa in sicer tiste, ki
potekajo tedensko in tiste, ki potekajo mesečno. Organiziramo in izvajamo tudi različne občasne
(predavanja, oglede predstav in razstav, obiski inštitucij, celodnevne izlete, doživljajsko
pedagogiko, obiske na domu, piknike, čistilne akcije itd.) in enkratne skupinske aktivnosti
(novoletno zabavo, hišni sejem, silvestrsko kosilo, božično kosilo, letovanje itd.).
Delo v dnevnem centru poteka tudi po metodi dela s posameznikom. Pri tem se opiramo na
individualni pristop do vsakega posameznega uporabnika. Zavedamo se pomembnosti celostne
obravnave posameznika in spremljanja zdravstvenega stanja posameznega uporabnika, zato
redno sodelujemo s koordinatorji obravnave v skupnosti in se udeležujemo multidisciplinarnih
timov, sodelujemo z zdravstvenimi in socialnimi službami, svojci in skrbniki ter drugimi, ki so
pomembni za posameznega uporabnika. Redno sodelujemo s svojci in skrbniki ter bližnjimi tako,
da dvakrat letno organiziramo sestanek z njimi v vsakem polletju, poleg tega jih povabimo na
vse dogodke, ki jih organiziramo v okviru programa. Individualno delo s posameznikom se
odraža tudi v individualnih razbremenilnih in svetovalnih razgovorih ob trenutnih duševnih
stiskah in težavah ter v informativnih razgovorih, pa tudi v zagovorništvu za posameznega
uporabnika in telefonskih pogovorih.
Poslužujemo se tudi metod dela, ki so posredno povezane s posameznim uporabnikom in sicer:
koordinacije, timskih sestankov, intervizije ter supervizije za konkretnega uporabnika.
Zaposleni se poslužujemo tudi skupnostne metode dela, predvsem v relaciji do lokalne
skupnosti in organizacij ter služb, ki delujejo v njej. Pri delu se povezujemo s širšo lokalno
skupnostjo, organiziramo različne dogodke s pomočjo organizacij v lokalni skupnosti ali se
udeležujemo dogodkov, ki jih organizirajo drugi. V dnevnem centru redno pripravljamo dneve
odprtih vrat, predavanja o različnih temah s področja duševnega zdravja za uporabnike, svojce
oz. bližnje in širšo javnost, razstave izdelkov uporabnikov, dneve druženja z uporabniki ter
zaposlenimi v organizacijah na področju duševnega zdravja, delovne in čistilne akcije v okolici
prostorov dnevnega centra, oglede kulturnih dogodkov, izlete, obiske prireditev in drugih
aktivnosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Program promoviramo tudi tako, da objavljamo
članke v lokalnih tiskanih in spletnih medijih ter tako pripomoremo tudi k destigmatizaciji
duševnih bolezni in ozaveščanju problematike, s katero se srečujejo osebe s težavami v
duševnem zdravju.
Pomembna metoda dela zaposlenih je evalvacija programa, ki poteka na več načinov. Skozi
celo leto beležimo dnevno in mesečno prisotnost uporabnikov in število ur njihove vključitve v
program ter evidentiramo v katere aktivnosti se je posamezni uporabniki vključil, koliko ur je bil
vključen in vsebino aktivnosti. Poleg tega evalvacija poteka redno enkrat tedensko (ob
ponedeljkih) na skupnih sestankih uporabnikov in zaposlenih, kjer imajo uporabniki možnost
izraziti svoje potrebe, želje, pohvale in pritožbe ter vse kar je povezano z izvajanjem programa in
njihovo vključitvijo v program. Letno izvedemo 2 skupna sestanka (po enega v vsakem polletju)
vseh uporabnikov, svojcev, skrbnikov in drugih pomembnih oseb uporabnikov, ki si jih uporabniki
izberejo. Udeležencem na srečanjih predstavimo dosedanje delo, jih seznanimo z aktualnimi
zadevami ter usmeritvami v programa prihodnje, pri čemer imeli vsi udeleženci možnost
predstaviti svoje izkušnje, stališča in mnenja. Uporabniki so seznanjeni tudi z možnostjo pritožbe
in pritožbenim postopkom v programu, v skladu s tem vodimo tudi evidenco pritožb in pohval.
Največ neposrednih povratnih informacij pa dobimo individualno v pogovoru z uporabniki,
njihovimi svojci in bližnjih ter od strokovnih delavcev, ki z njimi sodelujejo. Skupaj z uporabniki
ob koncu leta naredimo evalvacijo osebnega načrta posameznega uporabnika, evalvacijo
opravljamo tudi z evalvacijskim vprašalnikom o oceni programa ter z evalvacijskim vprašalnikom
za uporabnike ob evalvaciji, ki ju je oblikoval Inštitut RS za socialno varstvo.
Zaposleni o svojem delu z uporabniki kronološko beležijo individualno delo in telefonske
pogovore z posameznimi uporabniki ter o tem vodijo dokumentacijo v uporabnikovi osebni mapi
(sodelovanje s svojci oziroma zakonitimi zastopniki ali skrbniki udeležba na multidisciplinarnih
timih za uporabnika, uradni zaznamki in zapisi pogovorov, sodelovanje z drugimi službami za
uporabnika, evalvacije, itd.). Sproti evalviramo tudi enkratne dogodke (predavanja, tabor, izleti,

itd.), ki jih organiziramo, in sicer preko odzivov in pogovora z udeleženci dogodkov. Evalvacija
programa tako temelji na analizi vseh teh podatkov, ki nam pokaže kaj je v programu dobro in
tisto, kar je potrebno spremeniti.
V obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 smo redno izvajali naslednje tedenske in mesečne
skupinske aktivnosti:
Jutranja čajanka: vsak dan po 1 uro, 7 – 10 uporabnikov
Relaksacija telesa in duha: 5x tedensko po 0,5 ure, 7 - 10 uporabnikov
Delavnica kuhanja: vsak dan po 2 uri, 10 – 15 uporabnikov
Čiščenje prostorov in okolice: 3x tedensko, po 1 uro 5 - 10 uporabnikov
Šiviljska delavnica: 1x tedensko po 1 uro, 5 – 10 uporabnikov
Ustvarjalna delavnica: 2 x tedensko po 2 uri, 8 – 15 uporabnikov
Kvačka in pletilka: 1x tedensko po 5 – 8 uporabnikov
Nakupovanje: 2 x tedensko po 0,5 ure, 3 – 6 uporabnikov
Miselne vaje: 2 x tedensko po 1 uro, 5 - 10 uporabnikov
Družabne igre: 2x tedensko po 1 uro, 5 – 10 uporabnikov
Skupinski razbremenilni pogovori: 2x tedensko po 1, 5 ure; 8 – 15 uporabnikov
Sestanek s potniki: 1x tedensko po 1 uro, 8 - 15 uporabnikov
Sprehodi: 2x tedensko po 1 uro, 6 - 10 uporabnikov
Glas potnikov: 1x tedensko po 1 uro, 6 - 10 uporabnikov
Štacjonci v gibanju: 1x tedensko po 1,5 ure, 5 - 10 uporabnikov
Trening asertivnosti: 2x mesečno po 2 uri, 8 – 12 uporabnikov
Slaščičarska delavnica: 1x mesečno po 2 ure, 5 – 10 uporabnikov
Delavnica Štacjonske dile: 1x mesečno po 5 ur, 3 – 6 uporabnikov
Balinanje: 2x mesečno po 2 uri, 8 -15 uporabnikov
Pevske vaje: 2x mesečno po 1 uro, 5 - 10 uporabnikov
Število skupin in njihova vsebina se je tekom leta spreminjala glede na potrebe in zanimanje
uporabnikov, pa tudi glede na letni čas. V letu 2014 smo organizirali tudi različne občasne in
enkratne skupinske dogodke ter aktivnosti. Občasni dogodki, ki smo ji organizirali v času od
1.1.2014 do 31.12.2014 so bili:
Izdelava sveč: 3 - 5 uporabnikov
Trening socialnih veščin: 10 - 15 uporabnikov
Doživljajska pedagogika: 10 - 15 uporabnikov
Pralni kotiček: 5 - 8 uporabnikov
Čistilne akcije: 10 - 15 uporabnikov
Pikniki: 10 - 15 uporabnikov
Trening rekreacijskega teka: 3 - 5 uporabnikov
Praznovanje rojstnih dni uporabnikov: 10 - 20 uporabnikov
Obiski uporabnikov na domu z uporabniki: 10- 12 uporabnikov
Joga: 3 - 5 uporabnikov
Kolesarski izleti: 5 - 8 uporabnikov
Celodnevni izleti: 10 - 15 uporabnikov
Predavanja in izobraževanja o zdravem načinu življenja: 8 - 12 uporabnikov
Dnevi druženja s sorodnimi programi na področju duševnega zdravja: 10 - 15 uporabnikov
Obisk CSD Kamnik: 8 - 12 uporabnikov
Priprava ozimnice: 8 - 12 uporabnikov
Nabiranje jabolk v drevesnici: 10 - 15 uporabnikov
Enkratni dogodki, ki smo ji organizirali v času od 1.1.2014 do 31.12.2014 so bili:
Dan družabnih iger: 15 uporabnikov
Piknik v Keršmačevem parku: 11 uporabnikov
Kosilo s potniki: 10 uporabnikov
Slikanje v naravi: 10 uporabnikov

Predavanje o duhovnosti: 12 uporabnikov
Dan brez avtomobila: 11 uporabnikov
Letovanje na Debelem Rtiču (od 1.9. do 5.9. 2014): 11 uporabnikov
Obisk parka Arboretum: 12 uporabnikov
Martinovo kosilo: 15 uporabnikov
Delavnica Relaksacija: 14 uporabnikov
Novoletna zabava: 19 uporabnikov
Božično kosilo: 12 uporabnikov
Silvestrsko kosilo: 14 uporabnikov
Ogled novoletne Ljubljane: 11 uporabnikov
Hišni sejem (od 1.12. do 5.12.2014): do 16 uporabnikov
Predavanje »Duševno zdravje in alkoholizem«: 9 uporabnikov, svojci
Delavnica in predavanje »S čustvi je treba znati«: 18 uporabnikov, svojci
ZAPOSLENI in DRUGI
V programu so bile v letu 2014 zaposlene 3 delavke in sicer:
Ime in
Izobrazba
Delovno
Vrsta
priimek
(smer/ stopnja)
mesto
zaposlitve

Anja Koželj

univ.dipl.soc.
del., 7. stopnja

Lidija Kos

univ.dipl.soc.
del., 7. stopnja

strokovna
delavka in
vodja
programa
strokovna
delavka

Brigita
Artiček

kom. tehnik, 5.
stopnja

laična
delavka

redno
zaposlena za
polovični
delovni čas
redno
zaposlena za
polovični
delovni čas
redno
zaposlena za
polni delovni
čas

Vir
financiranja
zaposlitve
MDDSZ

Št.
opravljenih ur
v programu v
letu 2014
1131

Občina
Kamnik

957

Občina
Kamnik

2088

V izvajanje programa vključujemo tudi prostovoljce, praktikante in pripravnike. Prostovoljce
vključujemo v program na tak način, da sodelujejo kot pomoč pri izvajanju delavnic ali le-te
samostojno izvajajo ob nadzoru strokovnega delavca, kot pomoč pri izvajanju drugih skupinskih
aktivnosti (npr. spremljanje na izletih, sprehodih, pri učenju gospodinjski spretnostih), za
druženje z uporabniki, za spremljanje individualnega uporabnika v trgovino, na pregled oziroma
drugih opravkih, kjer se pokažejo potrebe ter pri drugih delih za podporo in pomoč programu.
Prostovoljci imajo v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11) sklenjen
dogovor o izvajanju prostovoljskega dela, na podlagi katerega prejemajo povračilo potnih
stroškov in malico, če dnevno opravijo več kot 4 ure prostovoljskega dela v programu. V
programu se kot praktikanti vključujejo tudi študentje različnih družboslovnih smeri Univerze v
Ljubljani ter dijaki srednje šole Zavoda CIRIUS ter pripravniki zaposleni v okviru projekta
»Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva –
pripravniki«.
Vsi, ki vstopajo v program kot izvajalci programa so seznanjeni s področno zakonodajo in so
zvezani k spoštovanju Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu oz. Kodeksu etike socialnih
delavcev in delavk Slovenije ter Zakonu o varovanju osebnih podatkov in Pravilnikom o
zavarovanju osebnih podatkov.

V programu sta bila v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 vključena dva prostovoljca (1 ženska,
1 moški). Prostovoljca sta v skladu z 21. člen Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in
vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11 in 60/11) opravljala vsebinsko in drugi delo za programu.
Število vseh ur, ki sta jih opravila prostovoljca v programu v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014
znaša 513,5 ure. Prostovoljca sta v skladu z Zakonom o prostovoljstvu za opravljeno
prostovoljsko delo prejemala povračilo potnih stroškov in malico (Uradni list RS, št. 60/11). V ta
namen je bilo v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 prostovoljcema povrnjenih 523 evrov.
V program so v letu 2014 vključili še:
- 4 praktikantke: 2 dijakinji programa srednje šole zavoda CIRIUS smer Administrator, 1
študentka Pedagoške fakulteti Univerze v Ljubljani ter 1 študentka Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani,
- 2 pripravnici zaposleni v okviru projekta »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve
na področju socialnega varstva – pripravniki«,
- 3 učenci OŠ Frana Albrehta kot promotorji Unicefa.
VPLIV PROGRAMA
Za oblikovanje programa smo se odločili na podlagi zaznave potreb po vključitvi oseb s težavami
v duševnem zdravju v tovrstne oblike obravnave v skupnosti na območju Občine Kamnik, saj
takšnih možnosti do oblikovanja programa ni bilo. Zaposleni na CSD Kamnik, so pri svojem delu
srečevali ljudi in primere, kjer bi bil tovrsten program uporabnikom v pomoč in rešitev njihovim
stiskam in težavam ter hkrati v podporo pri samostojnemu življenju teh uporabnikov domačem
okolju. Program Dnevnega centra tako za osebe s težavami v duševnem zdravju ponuja nove
možnosti na področju socialnega varstva v Sloveniji in je edini tovrstni program na širokem območju
Občine Kamnik ter območju sosednjih občin Komenda, Mengeš ter Domžale.
Dnevni center Štacjon je edini tovrstni program za ljudi s težavami v duševnem zdravju v ožji in
širši lokalni skupnosti. V Občini Kamnik je po podatkih zdravstvenih služb okrog 3000 ljudi s
psihiatričnimi diagnozami in dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, kar predstavlja okrog
10% populacije v lokalni skupnosti. Poleg zdravstvenega doma s psihiatrinjo, je za ljudi s
težavami v duševnem zdravju na voljo še koordinator obravnave v skupnosti na Centru za
socialno delo Kamnik, drugih služb in programov namenjenih neposredno ljudem s težavami v
duševnem zdravju pa v lokalni skupnosti ni. Program Dnevni center tako predstavlja pomemben
del celostne obravnave ljudi s težavami v duševnem zdravju in možnost aktivnega vključevanja
teh ljudi v skupnost ter pomemben del zagotavljanja, da ob pravi podpori ti ljudje ostajajo aktivni
v domačem življenjskem okolju. Osebe s težavami v duševnem zdravju potrebujejo tovrstne storitve,
vendar pa jih ne morejo koristi v drugih podobnih programih zaradi oddaljenosti kraja prebivališča do
teh programov in odvisnosti od prevoznih sredstev, ki si jih težko privoščijo (najbližji dnevni center je v
Ljubljani oddaljen približno 30 km, kar z javnimi prevoznimi sredstvom pomeni najmanj 1 uro vožnje v
eno smer oziroma najmanj 5 evrov stroška povratne vozovnice). Vpliv programa se tako kaže v
skupnosti, še bolj pa pri posameznikih in njihovih življenjih. Ljudem, ki se soočajo z najtežjimi
duševnimi motnjami omogočamo v sodelovanju s svojci in bližnjimi, da živijo v svojem
življenjskem okolju namesto v posebnih socialno varstvenih zavodih in domovih za stare.
Uporabnikom se po vključitvi v program izboljša kvaliteta življenja, tudi tako, da jim preko
celostno individualne obravnave pomagamo zagotoviti osnovne življenjske pogoje za bivanje
(kot so primeren prostor za bivanje, redni obroki, finančna sredstva, itd.) in primerno zdravstvena
obravnavo. Preko različnih delavnic usmerjenih na osebnostno rast se naučijo živeti in soočati s
svojo boleznijo ter se spopadati s trenutnimi stiskami v vsakodnevnem življenju, pri čemer so še
kako pomembne socialne in komunikacijske veščine, ki jih pridobijo v programu. Marsikateremu
uporabniku nadomeščamo tudi primarno družino, ker te nimajo oz. so od nje zaradi bolezni
odtujeni. Ob stiskah in težavah, ki izvirajo iz narave bolezni v dnevnem centru vedno najdejo
sogovornika in strokovno pomoč. Preko različnih skupinski aktivnosti se uporabniki učijo
konkretnih življenjskih spretnosti in veščin, ki jim omogočajo večjo samostojnosti in neodvisnost

v življenju (npr. šivanje, čiščenje, kuhanje). Tako pridobivajo tudi na pozitivni samopodobi in
samospoštovanju, občutku moči in koristnosti, kar je za osebe s težavami v duševnem zdravju
zelo pomembno.
2. FINANČNO POROČILO

VIRI FINANCIRANJA
Program Dnevni center Štacjon se financira iz različnih sredstev. Od začetka delovanja
programa je glavni financer občina Kamnik, zaposleni pa se trudimo pridobivati tudi druge vire
financiranja. Tako se prijavljamo na razpise za sofinanciranje socialno varstvenih programov
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in razpise o sofinanciranju
humanitarnih programov Občne Komenda ter spremljamo ostale razpise, ki bi lahko primerni za
program. Zaposleni se v okviru rednega dela trudimo pridobivati tudi donacije za program, bodisi
v obliki materiala za izvedbo delavnic bodisi v obliki prostovoljnih prispevkov za izdelke narejene
v sklopu delovne terapije.
V dnevnem centru smo se v okviru dela trudili čez celo leto pridobivati donatorje za program. V
obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 smo pridobili donacije s stani naslednjih donatorjev:
1. Slovenske Železnice d.o.o.: večkratni 75% popust pri nakupu povratnih vozovnic
Kamnik- Ljubljana
2. Arboretum Volčji potok: donacija vstopnice za park v višini 112,50 eur
3. Lipica turizem: 50% popust pri nakupi vstopnic v višini 180 eur
4. Tropik – sadje, zelenjava Xhemal Ahmetaj s.p.: donacija sadja in zelenjave v višini cca.
100 eur
5. Mirosan d.o.o. : donacija jabolk v višini cca. 120 eur
6. donacija blaga in volne ter filca v višini cca. 60 eur
7. donacija avtobusnega prevoza relacija Kamnik-Debeli Rtič-Kamnik v višini 500 eur
8. SG Koželj d.o.o.: donacija lesa v višini cca. 100 eur
9. g. Leo Ivandić: brezplačno predavanje in delavnica ob mednarodnem dnevu duševnega
zdravja »S čustvi je treba znati« v višini cca. 150 eur
10. donacije obiskovalcev iz naslova hišnega sejma in drugih fizičnih oseb: cca. 780 eur
11. Stanka Žagar s.p.: brezplačna računovodska dela za program v letu 2014
Nekatere aktivnosti, kot so letovanje in izleti, uporabniki deloma financirajo sami v okviru svojih
zmožnosti. Vsa sredstva, ki jih prejemamo za program, jih porabljamo v skladu z načeli dobrega
gospodarjenja in racionalnosti ter transparentno.
PRIHODKI IN ODHODKI PROGRAMA V LETU 2014
Program Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik- Štacjon se je v letu
2014 financiral predvsem iz sredstev Občine Kamnik in sredstev MDDSZ v okviru razpisa za
sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2014. Program je pridobil tudi sredstva
Občine Komenda v okviru razpisa za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2014.
V obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 so bila prejeta naslednja sredstva za izvajanje programa:

Sofinancer
programa
MDDSZ

Prihodki programa
v EUR

%

13.444

26,46

občina Kamnik
Občina Komenda
uporabniki
SKUPAJ

35.824
225
1.319
50.812

70,50
0,44
2,60
100

Vsi odhodki programa v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014:
ODHODKI PROGRAMA
1. Stroški dela redno zaposlenih
od tega:
- plače zaposlenih
- delodajalčeve dajatve za socialno varnost
- regres za letni dopust
- prevoz na delo
- stroški prehrane
Stroški dela skupaj

Znesek v EUR

v odstotkih

31.044
5.185
969
1.537
1.597
40.332

61,10
10,20
1,91
3,03
3,14
79,38

2. Povračilo stroškov v zvezi z delom na programu
za prostovoljce
- potni stroški za prostovoljce
- stroški prehrane za prostovoljce
Skupaj

337
186
523

0,66
0,37
1,03

3. Posredni stroški upravičenih stroškov za
program
od tega:
-ogrevanje prostorov
-telefonski stroški
-supervizija
-izobraževanje delavcev
-službeno potovanje
-izlet
-tabor
-strokovno mnenje
-obresti za odpravo nesorazmerja
-delovna terapija
Stroški materiala skupaj:

1.270
519
1.600
281
112
93
2.364
335
41
3.342
9.957

2,50
1,02
3,15
0,55
0,22
0,18
4,65
0,66
0,08
6,58
19,59

SKUPAJ VSI ODHODKI

50.812

100

Vsebinsko poročilo pripravila: Anja Koželj
Finančno poročilo pripravila: Stanka Žagar

