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Za vsemi nami je težko ob-
dobje, obdobje strahu, 
stisk, skrbi in odsotnos-
ti stikov z našimi najbliž-
jimi, še posebej tistimi, ki 
so čas preživljali v domo-
vih starejših. Glede na kru-
to dejstvo, da smo bili zara-
di virusa več mesecev zelo 
omejeni pri aktivnostih, je 
bilo življenje stanovalcev 
v domu okrnjeno za mar-
sikaj, kar so imeli na voljo 
pred izbruhom virusa.

V projektni pisarni Kompe-
tenčnega centra zdravje in me-
dicina (KOC AS), v katerem je 
vodilni partner podjetje NETS, 
so se zato odločili narediti ana-
lizo, kako jim je v prejšnjem le-
tu pomagala digitalizacija. Ugo-
tovili so, da jo njihovi partnerji 
zelo dobro uporabljajo. Zelo ak-
tivni so na svojih spletnih stra-
neh, še bolj pa na družabnih 
omrežjih, kjer pridno objavlja-
jo dnevne in tedenske dogod-
ke. Prav tako je aktivnih veliko 
svojcev, ki z veseljem pripnejo 
kakšen pozitiven komentar na 
objave domov starejših.

Tudi zaposleni so v času ko-
ronakrize, ko so bili obiski pre-
povedani, uporabljali tablice 
in telefone ter z njimi svojcem 
omogočili ohranjanje stikov z 
varovanci domov prek vide-
opovezav. Na digitalne medije 
so preselili tudi velik del svojih 
aktivnosti – izvajali so, na pri-
mer, delavnice prek videopo-
vezav, imeli pa so tudi virtual-
ne nastope.

Kako v DSO gledajo na 
digitalizacijo in kakovost
O tem, kako gledajo na digita-
lizacijo, kako jim je ta pomaga-
la med epidemijo in kako skrbi-
jo za kakovost, smo povpraša-
li direktorice treh domov za 
ostarele.

Irena Vincek, direktorica 
podjetja DEOS, je povedala, da 
je digitalizacija za njihovo pod-
jetje zelo pomembna. Čas epi-
demije COVID-19 je njeno po-
membnost še posebej pouda-
ril. »Izredne razmere so razkri-
le prav primanjkljaj na podro-
čju digitalizacije procesov pri 
izvajalcih na področju oskrbe 
starejših,« je dejala sogovorni-

ca in dodala, da spremenjene 
razmere podjetja ženejo v upo-
rabo orodij, ki so bila do zdaj 
manj pomembna. To se je po-
kazalo tudi v okviru projekta 
KOC AS, saj zaposleni nekate-
rih orodij niso poznali zadosti, 
da bi jih lahko polno izkoristili.

»Prek usposabljanj na po-
dročju digitalizacije in uved-
be modernih komunikacij-
skih orodij nam projekt KOC AS 
omogoča lažji prehod v digital-
no dobo. Kljub začetnim teža-
vam pri izvedbi usposabljanj na 
daljavo se je partnerstvo pro-
jekta KOC AS ustrezno prilago-
dilo novim razmeram in ponu-
dilo kakovostne izobraževalne 
vsebine prek spleta. Stanoval-
ci naših domov so se posebej 
med časom epidemije začeli 
zavedati pomembnosti digita-
lizacije, saj so jim naši zaposle-
ni ves čas epidemije in strogih 
ukrepov omogočali videoklice 
z njihovimi svojci.«

Kakovost temelji na 
procesno vodenem delu
Kot pravi Vincekova, kakovost 
v družbi DEOS temelji na pro-
cesno vodenem delu. Za vsa 
glavna področja oziroma služ-
be (socialna služba, zdravstve-
na nega in oskrba, fizioterapija, 
delovna terapija...) je na ravni 

družbe DEOS organiziran pro-
ces dela, ki definira najučinko-
vitejšo pot za dosego cilja posa-
meznega procesa – predvsem v 
smeri zagotavljanja visoke ka-
kovosti storitve, zadovoljstva 
uporabnikov in njihovih svoj-
cev ter skladnost z zakonoda-
jo in standardi, ob hkratnem 
zmanjšanju obremenjenosti 
zaposlenih.

Enotna organizacija dela je 
odločilna tudi z vidika izvaja-
nja kontrole nad opravljenim 
delom – za namen zagotovitve 
ustrezne ravni kakovosti sto-
ritve, enotne komunikacije z 
nadzornimi organi – in primer-
jav kazalcev kakovosti med po-
sameznimi centri (identifikaci-
ja področij, na katerih so mo-
žne izboljšave, prepoznavanje 
dobrih praks...).

Prek procesno vodenega 
dela družba DEOS že vrsto 
let skrbi tudi za kontinuira-
no in usmerjeno nadgrajeva-
nje svojih storitev prek optimi-
zacije dela v smeri enotnega 
poslanstva, vizije in vrednot 
družbe. »Za ta namen imamo 
na ravni družbe oblikovane 
strokovne aktive, sestavljene 
iz vodij posameznih služb, ter 
raziskovalno skupino DEOS, 
ki skrbi za razvoj novih pro-
gramov in storitev. Registri-

rano imamo tudi raziskoval-
no skupino prek ARRS, ki vse-
buje strokovnjake z različnih 
področij v okviru dolgotrajne 
oskrbe. Ker se zavedamo po-
membnosti ohranjanja kako-
vosti našega dela in storitev, se 
bo predstavnik uprave druž-
be v prihodnjem mesecu ude-
ležil delavnice za samooceno 
podjetja po modelu EFQM pri 
podjetju NETS,« je napovedala 
Irena Vincek.

Vsa komunikacija se je 
preselila na računalnike
Direktorica Doma starejših ob-
čanov Kočevje Lidija Vardijan 
je povedala, da računalnike v 
njihovi ustanovi uporabljajo 
vsi. Uporabniki lahko dobijo 
vse informacije prek interne-
ta, pošiljajo vloge in opravljajo 
druge aktivnosti. »V času epi-
demije je potekala vsakodnev-
na komunikacija stanovalcev 
s svojci prek tablic,« je poveda-
la Vardijanova. In dodala, da je 
na vrhuncu epidemije vsa ko-
munikacija potekala prek ra-
čunalnikov – s civilno zaščito, 
občino, zdravstvom, koordi-
natorji, ministrstvi in drugimi 
ustanovami.

Standarda ISO v DSO Ko-
čevje še nimajo. Se pa s pre-
verjanjem kakovosti srečujejo 

po različnih poteh, predvsem 
z vsakoletnim izvajanjem not-
ranje revizije, pri ocenah tve-
ganja, anketah, sestankih z 
uporabniki in pri drugih ak-
tivnostih.

»Računalnike uporablja več-
ji del zaposlenih, saj je narava 
dela takšna, da od zaposlenih 
zahteva beleženje velikega šte-
vila podatkov. V času krize se je 
digitalizacija izkazala kot zelo 
pozitivna, saj smo tako lahko 
minimizirali medsebojne sti-
ke, v nekaterih službah pa op-
ravljali delo od doma. Prav tako 
smo jo uspešno vključili v delo 
s svojci ter v stike med svojci in 
stanovalci prek videoklicev,« 
pa je povedala Tanja Stibilj Sle-
mič, direktorica Doma starej-
ših občanov Ajdovščina.

V DSO Ajdovščina imajo 
vpeljan standard kakovosti 
ISO 9001 že od leta 2014. »Stan-
dard je v naš način dela prine-
sel precej pozitivnega na po-
dročju obvladovanja doku-
mentacije, spremljanja para-
metrov, ki so za nas pomemb-
ni, ter prepoznavanja in obvla-
dovanja tveganj. Jemljemo ga 
kot pripomoček za izboljšanje 
dela znotraj posameznih pro-
cesov in delovanja celotnega 
zavoda,« je še dodala Tanja Sti-
bilj Slemič.

NETS spodbuja digitalizacijo  
in kakovost v domovih starejših
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 " Slovenski domovi za ostarele so med 
epidemijo svojim stanovalcem stike z 
njihovimi bližnjimi omogočili s pomočjo 
sodobnih digitalnih tehnologij.
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Javni štipendijski, ra-
zvojni, invalidski in pre-
živninski sklad RS je v 
okviru programa Kom-
petenčni centri za razvoj 
kadrov 2019–2022 (KOC 
3.0) podprl deset kom-
petenčnih centrov za ra-
zvoj kadrov. Z vlaganjem 
v usposabljanja zaposle-
nih, spodbujanje razvoj-
nih sprememb v podje-
tjih ter krepitvijo mreže-
nja in povezovanja pod-
jetij bo program krepil 
konkurenčnost sloven-
skega gospodarstva in iz-
boljšal položaj zaposle-
nih na trgu dela. Projekt 
sofinancirata Republi-
ka Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega soci-
alnega sklada.

Na področju zdravja in me-
dicine je bil izbran KOC AS, 
ki se bo osredotočil na iz-
zive aktivnega in zdrave-

ga staranja: preventivo, 
zdrav način življenja, re-
habilitacijo in podaljševa-
nje obdobja samostojnosti 
za starejše.

Izboljšanje življenja 
starostnikov
Aktivno staranje temelji na 
usposobljenosti vodilnih in 
operativnih kadrov, ki skozi 
različne oblike oskrbe in pod-
pore to omogočajo. Domovi 
za starejše in izvajalci storitev 
oskrbe na domu so pomem-
ben vir za doseganje cilja in 
hkrati priložnost za ustvarja-
nje novih zaposlitev in razvoj 
novih storitev. Glavne aktiv-
nosti sodelovanja bodo vklju-
čevanje v usposabljanja, pre-
nos praks med predstavniki 
delovnih mest in promocija 
projektov.

Usposabljanja bodo ukro-
jena po potrebah kadrov na 
ključnih delovnih mestih 
partnerstva, ki delujejo sko-

zi skupni interes izboljša-
nja življenja starostnikov in 
so zastopana pri vseh par-
tnerjih.

Povezovanje prek 
usposabljanj
Partnerstvo sestavlja 34 čla-
nov, ki zaposlujejo 3.375 oseb 

in pokrivajo celotno območje 
Slovenije. Vključenih je 16 mi-
kro, malih in srednjih podje-
tij ter 18 velikih podjetij. Par-

tnerstvo bo vodila projektna 
pisarna, ki jo sestavljajo pred-
stavniki podjetij NETS (prija-
vitelj) in DEOS.

Spodbujanje aktivnega staranja
P R O J E K T  K O C  A S  Z D R AVJ E  I N  M E D I C I NA 

V podjetju NETS ima-
mo več kot 30-letne 
izkušnje na področ-
ja dokumentiranja, 

optimiziranja in digitalizacije 
poslovnih procesov. Pogoj za 
pripravo strategije podjetja 
za digitalno transformacijo je 
dobra ocena stanja. Digitalna 
strategija je prvi (načrtovani) 
korak pri prehodu podjetja iz 
obstoječega stanja v digitalno 
prihodnost. Ob tem je treba 
upoštevati poslovni model, 
paleto produktov, aplikacije, 
podatkovni model in trende v 
panogi – vse v smeri boljšega 
delovanja podjetja.

Za vpeljavo sprememb v po-
slovne procese je odgovoren 
svetovalec mag. Uroš Gunčar, 

direktor podjetja NETS, ki po-
maga pri učinkoviti digitalizaci-
ji poslovanja ter učinkoviti upo-
rabi v praksi, v okviru kompe-
tenčnega centra v podjetja, ki 
se ukvarjajo s podporo aktiv-
nemu staranju.

Pozornost je treba posve-

čati človeškemu dejavniku 
pri sprejemanju velikih spre-
memb, ki jih prinaša digitali-
zacija. Zaposleni morajo razu-
meti koristi povezanosti infor-
macijskih tehnologij in poslo-
vanja, saj bodo le tako zavzeti, 
motivirani in s tem tudi pravi 

ambasadorji digitalizacije. Za-
to je medsebojno učenje skozi 
Kompetenčni center izjemna 
priložnost.

Najbolj pa so za digitalizaci-
jo pomembni ljudje. To so ve-
ščine, ki zahtevajo preklop v 
navadah, da vse pišemo in daje-
mo v fascikle. Najpomembnej-
šo vlogo pri tem ima vodstvo, 
ki mora biti vzor.

Ob uporabi aplikacije DNA 
so v procesih prikazane razli-
ke med trenutnim in želenim 
stanjem. Glavna prednost te-
ga je celovit pogled, prepo-
znavanje tveganj in njihovo 
obvladovanje. Prednost daje-
mo agilnosti poslovnega mo-
dela, tako da za vsakega na-
ročnika posebej ugotavlja-
mo, s čim razpolagamo, in 

na osnovi ugotovitev prilaga-
jamo model. Na podlagi ugo-
tovitev posamezne aktivno-
sti prilagajamo, tudi dodaja-
mo ali celo odpravimo.

Naša prednost je, da pove-
zujemo znanja vodenja in pro-
cesnega pristopa ter aplikaci-
jo, ki povezuje vse že delujo-
če rešitve.

Naše reference so številna 
podjetja v Sloveniji, ki delu-
jejo na področju zdravja (Sa-
lus, Veletrgovina, Kemofar-
macija, Sanolabor …), ter dru-
ga podjetja.

V sodelovanju z domom 
Dr. Janka Benedika priprav-
ljamo primer digitalno vo-
denega doma starejših, ki bo 
primer dobre prakse za dru-
ge partnerje.

Za digitalizacijo so najpomembnejši ljudje

Ǫ BARBARA GUNČAR,
prokuristka podjetja NETS

 " Helena Veingerl, direktorica kakovosti v podjetju Salus Ve-
letrgovina: »Sistem upravljanja kakovosti je v naši stroki osnova 
za delovanje in si ga pravzaprav ne znamo predstavljati brez ustre-
zne programske podpore. Z DNA celovito obvladujemo vodenje 
dokumentacije sistema kakovosti, uporabljamo pa ga tudi za dru-
ge elemente poslovanja (sestanki, projekti, GDPR ...). Sistem deluje 
logično in je prijazen do uporabnika, hkrati pa izpolnjuje stroge far-
macevtske zahteve. Zato bi ga priporočili tudi drugim.«

DNA – logičen in do uporabnika 
prijazen sistem

Družba DEOS, celostna 
oskrba starostnikov, d. o. 
o., je bila ustanovljena le-
ta 2000. Že od začetka je 
osnovna dejavnost institu-
cionalno varstvo starejših 
v centrih starejših DEOS po 
Sloveniji, opravljanje soci-
alnovarstvenih storitev v 
oskrbovanih stanovanjih in 
oskrba starostnikov na do-
mu. Danes DEOS združuje 
že osem centrov starejših 
po vsej Sloveniji in zaposlu-
je več kot 700 oseb, ki skrbi-
jo za prek 1.340 stanoval-
cev. S temi zmogljivostmi so 
največji ponudnik instituci-
onalnega varstva starejših 
v Sloveniji.

Nadomestilo za dom in 
lastno družino
Osnovna dejavnost podjetja 
je stanovalcem zagotavljati 
najprimernejšo obliko in naj-
kakovostnejšo izvedbo oskr-
be. Nadomeščajo ali dopol-
njujejo funkcije doma in lastne 
družine – bivanje, oskrba, ne-
ga, organizirana prehrana ter 
zdravstveno varstvo. Prizade-
vajo si ustvarjati takšne razme-
re, da je kakovost storitev in bi-
vanja čim višja.

Po sprejemu v center se 
čim bolj prilagodijo individu-
alnim željam in potrebam po-
sameznega stanovalca. Spod-
bujajo jih, da se v čim večjem 
številu vključujejo v številne 

prostočasne aktivnosti, na-
menjene izboljšanju fizične-
ga stanja in kognitivnih funk-
cij, druženju in navezovanju 
socialnih stikov, duhovni os-
krbi, aktivnemu preživljanju 
prostega časa ter boljšemu 
počutju. Vsakemu stanoval-
cu želijo omogočiti dostojno 
in kakovostno bivanje, prila-
gojeno njegovim zmožnostim 
in željam.

Čut za sočloveka
Zavedajo se pomena kako-
vostnih storitev, spoštljivega 
in humanega odnosa, pred-
vsem pa vrednosti bivanja v 
prijetnem in varnem okolju. 
Osnovni pogoj za sožitje med 

stanovalci in zaposlenimi je 
čut za sočloveka, kajti starej-
ši si želijo predvsem toplega, 
razumevajočega človeka, ki 
bo znal poslušati, razumeti 
in svetovati. 

Za dobro delovanje cen-
trov je nujno potrebna dob-
ra organizacija dela, ki je ne-
ločljivo povezana z razvojem 
podjetja, kjer se zaposleni za-
vedajo svojega poslanstva ter 
poznajo vizijo in cilje družbe.

Uspeh je odvisen od 
zaposlenih
V letu 2019 izvajajo projekt 
200 zaposlitev mladih na 
socialnovarstvenih področ-
jih. Namen projekta je inova-

tivno omogočiti večjo zapo-
sljivost ciljne skupine mlaj-
ših od 29 let s stalnim prebi-
vališčem v zahodni kohezij-
ski regiji. Hkrati sodelujejo 
z različnimi delodajalci s ci-
ljem znižanja brezposelnosti 
mladih oseb.

Vodstvo se zaveda, da je 
uspeh podjetja odvisen od za-
poslenih, zato zaposlene mo-
tivirajo za dodatno izobraže-
vanje, intenzivno spremlja-
jo zaposlene, ki ne dosegajo 
postavljenih standardov, ter 
z enotnim postopkom uvaja-
jo novo zaposlene. 

Zavedajo se, da samo stro-
kovno usposobljeno osebje 
lahko izvaja storitve na žele-

ni ravni, hkrati pa samo kom-
petentni in zadovoljni zapos-
leni omogočajo uspešen ra-
zvoj podjetja.

Dvig zadovoljstva 
uporabnikov socialne 
oskrbe
Veselijo se, da bodo v pri-
hodnjih treh letih del projek-
tne pisarne projekta KOC AS 
(Javni razpis za sofinancira-
nje vzpostavitve kompetenč-
nih kadrov 2019–2022). Pro-
jekt jim bo omogočil dvig raz-
vitosti in širine kompetenc za-
poslenih, povezovanje s par-
tnerji, prenos znanj ter dvig 
zadovoljstva uporabnikov so-
cialne oskrbe.

Največji ponudnik institucionalnega varstva starejših

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

 

 " Usposabljanja bodo ukrojena po potrebah kadrov na ključnih delovnih mestih partnerstva. Podjetju DEOS bo projekt na 
primer med drugim omogočil dvig razvitosti in širine kompetenc zaposlenih ter dvig zadovoljstva stanovalcev v njihovih 
domovih za ostarele.

Irena Vincek, DEOS:
Prek usposabljanj na 
področju digitalizacije 
in uvedbe modernih 
komunikacijskih 
orodij nam projekt 
KOC AS omogoča lažji 
prehod v digitalno 
dobo.

Lidija Vardijan, DSO Kocevje:
Na vrhuncu epidemije 
je vsa komunikacija 
potekala prek 
računalnikov – s 
civilno zaščito, 
občino, zdravstvom, 
koordinatorji, 
ministrstvi in drugimi 
ustanovami.

Tanja Stibilj Slemič,  
DSO Ajdovscina:
Standard ISO 
9001 jemljemo 
kot pripomoček 
za izboljšanje dela 
znotraj posameznih 
procesov in delovanja 
celotnega zavoda.

Barbara Gunčar, 
prokuristka podjetja 
NETS:
V izrednih razmerah 
med epidemijo, ki 
je najbolj prizadela 
naše partnerstvo, 
ugotavljamo, da nam 
je digitalizacija prišla 
zelo prav. Bila je 
namreč edini kanal, 
ki nam je omogočal 
stik z najbližjimi. 
Zdaj je domovom 
starejših po dolgem 
času s skupnimi 
močmi uspelo 
premagati virus. 
Pozitivna posledica 
koronakrize pa je, 
da so ljudje, ki so 
bili med pandemijo 
primorani začeti 
uporabljati digitalne 
medije, ugotovili, 
da to ni nekaj 
nemogočega, temveč 
nekaj, kar jim lahko 
v marsikaterem 
pogledu olajša in 
polepša življenje. 
Učinki našega 
sodelovanja se 
kažejo tudi v 
sistemskem pristopu 
podpori kakovosti. 
Podjetje NETS je 
edino v Sloveniji, 
ki ima licenco 
za svetovanje in 
izobraževanje po 
modelu EFQM, 
zato smo povabili 
partnerje, da se 
vključijo vanj.


