
Na podlagi 19. 1ena Statuta Doma upokojencev Center, Tabor-Poijane, Ljubljana, t. 020-
1/2016-7 z dne, 7.9.2016je svet zavoda dne, 23.6.2021 na svoji 4. redni seji sprejel 

PROGRAM 
prostovoljskega dela v Domu upokojencev Center, Ljubljana 

I. SPLONE DOLOBE 

Program prostovoljskega dela v Domu upokojencev Center, Ljubljana (v nadaijevanju: 
Program) se izvaja kot dopolnitev programa osnovne dejavnosti Doma upokojencev Center, 
Ljubljana (v nadaljevanju: zavod), z namenom dviga kakovosti bivanja v zavodu. 

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik p0 svoji svobodni voiji in brez priakovanja 
neposrednih in posrednih materialnih koristi zase opravija v dobro drugih au sp1ono korist. 

Nain, ëas in obseg izvajanja storitev Programa zavod in prostovoijec dogovorita v Dogovoru 
o izvajanju prostovoljskega dela (v nadaijevanju: Dogovor). 

II. CILJ PROGRAMA 

Glavni cilj vkljuitve prostovoljskega dela v zavodu je omogoanje in poveëevanje socialne 
vk1juenosti posameznega stanovalca v druThena dogajanja in aktivnosti zavoda. Predvsem 
tistim stanovalcem zavoda, ki nimajo svojcev, imajo manj obiskov, a izrazijo potrebe PO 

stikih in aktivnostih, in ki se zaradi svojega psihofiziënega stanja ne morejo udeleevati 
skupinskih aktivnosti v zavodu. 

Produkt veje socialne vk1juenosti posameznika s pomojo individualnega au skupinskega 
pristopa prostovoljcev je: 

• veja kakovost bivanja in veje zadovoljstvo stanovalcev v novem bivalnem okoiju, 
• zmanjanje obutka socialne izk1juenosti ob menjavi okoija ter prepreevanje 

morebitnih obutkov osamijenosti in zapuenosti, 
• ohranjanje mobilnosti in samostojnosti, 
• doseeni drugi cilji, ki so uskiajeni z individualnimi e1jami in potrebami stanovalcev. 

III. VK1JU(EVANJE PROSTOVOLJCEV V PROGRAM 

V prostovoljsko delo v zavodu se lahko vkljuijo posamezniki sami, ki ustrezajo pogojem, ki 
jib doloa Zakon, prostovoljci iz prostovoljskih in drugih organizacij, ki spodbujajo 
solidarnost v drubi. 

Za koordinacijo prostovoljcev in prostovoljskega dela v zavodu je odgovorna socialna 
delavka (v nadalj evanju: koordinatorka). 

Pred prietkom izvajanja prostovoljskega dela v zavodu, prostovoijec in zavod skieneta 
Dogovor, s katerim dogovorita naloge, obveznosti in pravice. 



IV. MENTORSTVO 

Za pomo in usmerjanje prostovoljca ob za&tku opravijanja prostovoljskega dela ozirorna 0 

potrebi s prostovoljcern sodeluje koordinatorka au druga oseba, ki je opredeijena v 5. i1enu 
Dogovora. 

V kolikor je potrebno zaradi narave prostovoljskega dela, au e prostovoijec izrazi potrebo, 
Dorn lahko zagotavija rnentorstvo. Mentorstvo obsega organizacijo prostovoljskega dela in 
podporo prostovoljcu pri opravijanju prostovoljskega dela v skrbi za kakovostno izvajanje 
prostovoljskega dela. Mentorstvo se lahko izvaja tudi kot oblika prostovoljskega dela. 

Mentor je laliko opravilno sposobna polnoletna oseba, ki po prostovoljskih au delovnih 
izkunjah presega izkunje oseb, ki se e1ijo vk1juiti v prostovoljsko delo. 

V. IZVAJANJE PROGRAMA IN METODE DELA 

Prostovoljsko delo lahko poteka v prostorih Dorna in njegovi okolici, kjer s taknirn delom ni 
moten delovni proces in kjer se s taknirn delorn lahko prispeva k boljem poutju 
stanovalcev in k dvigu kakovosti bivanja v Dornu. 

Naloge, ki jih opravija prostovoijec, so vedno v naprej dogovorjene s koordinatorko, 
rnentorjem (ëe je le ta do1oen) in s stanovalcem, ki privoli v sodelovanje s prostovoljcem. 

Prostovoljsko delo mora vedno potekati v interesu in v skiadu z e1jami stanovalca. 

Stanovalec au prostovoijec lahko kadarkoli na lastno e1jo prekineta sodelovanje in o tern 
obvestita koordinatorko in mentorja (e je le ta do1oen). 

Pri implementaciji in realizaciji prostovoljskega dela v Domu uporabijamo s1edee metode 
socialnega dela: 

— zagotavijanje informacij o organiziranosti prostovoljskega dela in monosti 
vk1juevanja v Program, 

— ocenjevanje potreb, tveganj, resursov in funkcionalnih sposobnosti, 
— 1aino zagovomitvo, 
— dokurnentiranje. 

VI. VSEBINA PROGRAMA 

V skiadu z navodili koordinatorke, rnentorja, (ëe je le ta doloëen), z urnikorn in z izbranim 
stanovalcern v Domu prostovoljci: 

— berejo knjige in asopise stanovalcem, 
— vodijo proste razgovore s stanovalcern (osebno druabnitvo) au skupino stanovalcev 

(pogovorna skupina), 
— sprernijajo stanovalca na sprehod, v trgovino, na banko, poto in druge naslove, 
— sodelujejo pri organizaciji raznih prireditev, 
— dogovorijo ostale aktivnosti s koordinatorko, mentorjern (e je le ta do1oen) in 

stanovaucem. 



VII. VKLJU(EVANJE STANOVALCEV V PROGRAM 

V Program se lahko vk1jui vsak stanovalec Doma, ki: 
— izrazi lastno e1jo p0 sodelovanju s prostovoljcem, 
— je kognitivno ziiioen sprejemati sodelovanje, 
— se zavee, da bo spotova1 dogovorjena pravila pri izvajanju Programa. 

Stanovalci se v program lahko vk1juujejo tudi kot prostovoljci. V tern primeru za njih veijajo 
enaka doIoi1a kot za ostale prostovoljce. 
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