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PROJEKT KOC AS ZDRAVJE IN MEDICINA

so se hitro in aktivnega
uspešno povezali
Vse cilje smo Domovi za starejšeSpodbujanje
staranja
močno presegli
koordinator projekta KOC AS
v podjetju NETS

Poleg merljivih
ciljev smo razvili
tudi izvrstne
odnose.

nja in zaposlene vključevali
v številna usposabljanja, ki
so pogosto potekala razmeram prilagojeno prek spleta.
V podjetju NETS smo projekt digitalno podprli z našo
aplikacijo DNA EQMS, ki je
s tem postala centralna točka za organizacijo dela in
koordinacijo s partnerji. V
aplikaciji so lahko partnerji
enostavno oddajali napovedi, prejemali obvestila o trenutnem stanju napovedi in
nadzirali porabo sredstev,
v projektni pisarni pa smo
čas, ki bi bil sicer porabljen
za veliko ponavljajoče se administracije, raje posvetili

delu z višjo dodano vrednostjo: vsebinski podpori partnerjem, promociji KOC AS
in organizaciji kakovostnih
usposabljanj.
Med projektom nam je
uspelo močno preseči vse
postavljene cilje: dosegli
smo kar 4.600 vključitev
dva tisoč oseb, zaposlenih
v partnerstvu. Poleg merljivih ciljev smo razvili tudi izvrstne odnose, si medsebojno pomagali, uspešno širili zavedanje o pomembnosti vseživljenjskega učenja ter s tem položili odlične temelje za nadaljnje sodelovanje.

Nova znanja za
nove inovativne
koncepte
V družbi DEOS velik del
svojih dejavnosti namenjamo razvoju zaposlenih, pri čemer je bil projekt KOC AS bistvenega
pomena, saj prek usposabljanj v okviru projekta naši zaposleni pridobivajo nova znanja in kompetence, ki jim pomagajo
pri vsakodnevnem opravljanju dela. V treh letih
trajanja projekta smo zaradi sofinanciranja našim zaposlenim lahko
omogočili še več izobraževanj.
Znanja in kompetence, ki so
jih zaposleni pridobili na izobraževanjih v sklopu projekta, pa so ključnega pomena
tudi pri uvajanju inovativnih
konceptov, ki jih naša družba vpeljuje v slovenski prostor. Pomemben del projekta KOC AS je bilo tudi sodelovanje z drugimi partnerji,
saj projekt omogoča širjenje
dobrih praks in medsebojno

Dino Černivec,

koordinator projekta KOC AS
v podjetju DEOS

Partnerstvu so
se odprle nove
možnosti za
medsebojno učenje
in sodelovanje.

povezovanje, kar vsem vključenim omogoča nove možnosti za razvoj.
Družba DEOS je kot partner sodelovala tudi v projektni pisarni KOC AS, kjer
smo z vodilnim partnerjem
projekta NETS vzpostavili
odlično sodelovanje in odprli nove možnosti za nadaljnje sodelovanje pri prihodnjih projektih. Prek udeležbe naših zaposlenih na skupnih usposabljanjih ter srečanj v okviru projekta so
se partnerstvu odprle no-

ve možnosti za medsebojno učenje in sodelovanje,
kar je v današnjem času še
posebej pomembno. Zaradi
vsakodnevnih sprememb, ki
so posledica trenutnih razmer na trgu in v zdravstvu,
moramo biti izvajalci storitev na področju dolgotrajne oskrbe agilni v svojem delovanju in se hitro prilagajati na spremembe v svojem
okolju in ravno to je še ena
dodatna vrednost, ki smo jo
pridobili s sodelovanjem pri
projektu.

Kompetenčni centri za razvoj
kadrov (KOC) so bili že pred več
kot desetimi leti zamišljeni kot
partnerstva podjetij iz iste panoge ali z istega prednostnega
področja, ki bi sodelovala na
področju razvoja kadrov. »Na
začetku je bilo med podjetji
kar veliko zadržkov, sčasoma
pa so podjetja, ki so se vključi-

Dobri odnosi in deljenje
dobrih praks
Partnerstva so postajala vse
večja oziroma vse več podjetij je želelo sodelovati pri projektu, tudi s področij, ki jih do
zdaj nismo pokrivali. »Eno izmed njih so domovi za starejše občane, ki so se združili v
partnerstvo KOC AS. Čeprav
so bili novinci v projektu
KOC, so se hitro in uspešno
povezali. Stkali so dobre odnose in si pomagali pri deljenju dobrih praks pri razvoju
zaposlenih. S projektom KOC
se je tudi pri njih povečalo zavedanje o nujnosti vseživljenj-

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je v
okviru programa Kompetenčni centri za razvoj
kadrov 2019–2022 (KOC
3.0) podprl deset kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Z vlaganjem
skega učenja,« je povedal sov usposabljanja zaposlegovornik.
nih, spodbujanje razvojnih sprememb v podjeKakovostna usposabljanja
tjih ter krepitvijo mrežetudi v težkih razmerah
nja in povezovanja podV okviru projekta Kompejetij bo program krepil
tenčni centri za razvoj kadkonkurenčnost slovenrov se sofinancirajo usposaskega gospodarstva in izboljšal položaj zaposlenih na trgu dela. Projekt
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada.

ga
staranja:
preventivo,
Vladimir
Milovanović,
vodja operacije KOC pri JŠRIPS:
zdrav način življenja, reUsposobljen kader pripomore k uspešnosti
habilitacijo in podaljševapodjetja,
k samostojnosti
zadovoljstvu zaposlenih in manjšemu
nje
obdobja
absentizmu.
za
starejše.

Izboljšanje življenja
starostnikov
Aktivno staranje temelji na
bljanja, namenjena razvousposobljenosti vodilnih in
ju različnih kompetenc, zaoperativnih kadrov, ki skozi
to se izobraževanj in usporazlične oblike oskrbe in podsabljanj v vseh partnerskih
pore to omogočajo. Domovi
podjetjih udeležujejo zaza starejše in izvajalci storitev
posleni, pri katerih je očioskrbe na domu so pomemten manko v razvoju določeben vir za doseganje cilja in
nih kompetenc, ki jih potrehkrati priložnost za ustvarjanje novih zaposlitev in razvoj
novih storitev. Glavne aktivnosti sodelovanja bodo vključevanje v usposabljanja, prenos praks med predstavniki
delovnih mest in promocija
projektov.
Usposabljanja bodo ukrojena po potrebah kadrov na
ključnih delovnih mestih
partnerstva, ki delujejo sko-

bujejo pri zdajšnjem ali prihodnjem delu.
Partnerstvo Kompetenčni center za razvoj kadrov
– zdravje in medicina (KOC
AS) je bilo v okviru projekta KOC 3.0 zelo uspešno, saj
je celo preseglo vse kazalni-

David Kastelec, skrbnik KOC AS pri JŠRIPS:

Zaposlenim v domovih za oskrbo starejših
smo poskušali pomagati z omogočanjem
spletnih usposabljanj in spletnih dogodkov
različnih zunanjih izvajalcev.

ke, ki jih je zastavilo ob začetku projekta, je dejal David Kastelec, skrbnik KOC
AS pri JŠRIPS.
»Kljub nemalo izzivom
v obdobju epidemije covida-19 smo člani ekipe KOC
na JŠRIPS zaposlenim v do-

movih za oskrbo starejših,
ki so bili v tem času pod hudim pritiskom in stresom, poskušali pomagati z omogočanjem spletnih usposabljanj in
spletnih dogodkov različnih
zunanjih izvajalcev,« je poudaril Kastelec in dodal, da

je vključenost v projekt KOC
AS zaposlenim omogočila,
da so se lahko tudi v tem času usposabljali iz vsebin, ki so
bile v danih razmerah nujno
potrebne, ter tako pridobili
informacije, nova znanja in
izmenjali izkušnje.

»Samo želimo si lahko, da se nam
Za digitalizacijo
so najpomembnejši
takšna priložnost
ponudi
šeljudje
kdaj«
Na področju zdravja in medicine je bil izbran KOC AS,
ki se bo osredotočil na izzive aktivnega in zdrave-

V

podjetju NETS imamo več kot 30-letne
izkušnje na področja dokumentiranja,
optimiziranja in digitalizacije
poslovnih procesov. Pogoj za
pripravo strategije podjetja
za digitalno transformacijo je
dobra ocena stanja. Digitalna
kokrat zelo otežena in je zahstrategija je prvi (načrtovani)
tevala nemalo prilagodljivosti
korak pri prehodu podjetja iz
ter inovativnosti, da smo naobstoječega stanja v digitalno
črtovane vsebine lahko izpeprihodnost. Ob tem je treba
ljali,« je pojasnila sogovorniupoštevati poslovni model,
ca. Prisotnosti okužb v domopaleto produktov, aplikacije,
vih ter vse aktivnosti zdravljepodatkovni model in trende v
nja in preventive pred okužpanogi – vse v smeri boljšega
bami so vključno s povečano
delovanja podjetja.
odsotnostjo zaposlenih zaradi bolniškega staleža vplivaZa vpeljavo sprememb v pole na veliko večje obremenjeslovne procese je odgovoren
nosti v zdravstveni negi, oskrsvetovalec mag. Uroš Gunčar,
bi in storitvi pomoči na domu.
Te okoliščine so vplivale na to,
da so zaposleni izobraževanja
dojemali kot dodatne obremenitve in dolžnosti, in ne vedno kot osebne in poklicne priNadomestilo za dom in
ložnosti za razvoj. »Opažamo
lastno družino
pa, da se prisotnost negativneOsnovna dejavnost podjetja
ga koncepta ob umirjanju epije stanovalcem zagotavljati
demije zmanjšuje. In znova se
najprimernejšo obliko in največa zanimanje predvsem za
kakovostnejšo izvedbo oskrkrepitve strokovnih kompebe. Nadomeščajo ali dopoltenc na specifičnih področjih
njujejo funkcije doma in lastne
nege in oskrbe.«
družine – bivanje, oskrba, neKot je še dodala Romana
ga, organizirana prehrana ter
Kavčič, si brez sofinanciranja
zdravstveno varstvo. Prizadein pomoči iz projekta KOC AS
vajo si ustvarjati takšne razmeob neprofitni dejavnosti, ki jo
re, da je kakovost storitev in biizvajajo, ne bi mogli »privoščivanja čim višja.
ti« vseh teh res kakovostnih inPo sprejemu v center se
ternih izobraževanj in odličnih
čim bolj prilagodijo individupredavateljev. Udeleženci izoalnim željam in potrebam pobraževanj so to prepoznali z visameznega stanovalca. Spodsoko stopnjo zadovoljstva ter
bujajo jih, da se v čim večjem
ocene vsebine in izvedbe izoštevilu vključujejo v številne
braževanj. »Vključenost v pro-

" 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.

zi skupni interes izboljšanja življenja starostnikov in
so zastopana pri vseh partnerjih.

Povezovanje prek
usposabljanj
Partnerstvo sestavlja 34 članov, ki zaposlujejo 3.375 oseb

in pokrivajo celotno območje
Slovenije. Vključenih je 16 mikro, malih in srednjih podjetij ter 18 velikih podjetij. Par-

tnerstvo bo vodila projektna
pisarna, ki jo sestavljajo predstavniki podjetij NETS (prijavitelj) in DEOS.

ambasadorji digitalizacije. Zato je medsebojno učenje skozi
Kompetenčni center izjemna
priložnost.
Najbolj pa so za digitalizacijo pomembni ljudje. To so veščine, ki zahtevajo preklop v
navadah, da vse pišemo in dajemo v fascikle. Najpomembnejšo vlogo pri tem ima vodstvo,
ki mora biti vzor.
Ob uporabi aplikacije DNA
so v procesih prikazane razlike med trenutnim in želenim
stanjem. Glavna prednost tega je celovit pogled, prepoznavanje tveganj in njihovo
obvladovanje. Prednost dajemo agilnosti poslovnega modela, tako da za vsakega naročnika posebej ugotavljamo, s čim razpolagamo, in

na osnovi ugotovitev prilagajamo model. Na podlagi ugotovitev posamezne aktivnosti prilagajamo, tudi dodajamo ali celo odpravimo.
Naša prednost je, da povezujemo znanja vodenja in procesnega pristopa ter aplikacijo, ki povezuje vse že delujone pripravili in izpeljali več
če rešitve.
vsebin, povezanih z upravljaNaše reference so številna
njem stresa, izgorelostjo in
podjetja v Sloveniji, ki deluzdravjem pri delu, sočutno
jejo na področju zdravja (Sakomunikacijo in obvladovalus, Veletrgovina, Kemofarnjem konfliktov,« je dejala somacija, Sanolabor …), ter drugovornica in dodala, da so poga podjetja.
udarjali tudi timsko delo in
V sodelovanju z domom
sodelovanje, obvladovanje
Dr. Janka Benedika pripravprocesov, opreme in delovljamo primer digitalno vonih sredstev. Poglobili so se
denega doma starejših, ki bo
v psihologijo staranja, predprimer dobre prakse za druvsem na področju demence,
ge partnerje.
kjer so zaposlenim približali delovanje metode montessori pri delu s stanovalci, ter
na področju paliativne oskrbe. Zaposleni v kuhinji so pridobili dodatna znanja na poni ravni, hkrati pa samo komdročju prehrane in dietetike.
petentni in zadovoljni zaposVsi pa so pridobivali znanja na
leni omogočajo uspešen rapodročju obvladovanja predzvoj podjetja.
pisov, v zadnjem letu so pridobili tudi veliko znanja na poDvig zadovoljstva
dročju vodenja sistemov kauporabnikov socialne
kovosti.
oskrbe
»V preteklosti na podroVeselijo se, da bodo v pričju kakovosti in vpeljave sishodnjih treh letih del projektemov kakovosti nismo velitne pisarne projekta KOC AS
ko naredili. S projektom KOC
(Javni razpis za sofinanciraAS smo pridobili dodatna
nje vzpostavitve kompetenčsredstva in priložnost, da to
nih kadrov 2019–2022). Propodročje uredimo in zaposlejekt jim bo omogočil dvig raznim omogočimo, da si pridovitosti in širine kompetenc zabijo dodatna znanja in uspoposlenih, povezovanje s parsobljenost za delo in vodenje
tnerji, prenos znanj ter dvig
procesov po sistemu vodenja
zadovoljstva uporabnikov sokakovosti ISO 9001:2015,« je
cialne oskrbe.
pojasnila Metka Velepec Šajn.

Zaposleni v domovih za starejše občane, ki so se združili v partnerstvo KOC AS, so na različnih področjih
pridobili veliko novih znanj in kompetenc, ki bodo koristili tako njim kot oskrbovancem domov in
njihovim sorodnikom
Naj gre za negovalke, terapevtke ali druge strokovne sodelavce, zaposlene v kuhinji, receptorje ali
uslužbence v administraciji domov za starejše občane, vsi po vrsti so v sklopu partnerstva KOC AS
lahko pridobili nova specifična in njim prilagojena
znanja, s katerimi se bodo lahko spopadli z vsemi
izzivi, ki jih čakajo. Vsi, ki
so bili vključeni v partnerstvo, poudarjajo, da sta izobraževanje in pridobivanje novih kompetenc potekali v zelo zahtevnem
obdobju, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19.
Kljub temu so s sodobnimi
digitalnimi tehnologijami
uspešno prebrodili izzive
in ob koncu projekta zadovoljno ugotavljajo, da jim
je prinesel ogromno novih znanj, vezi in poznanstev, ki jim bodo omogočili skrb za starejše v Sloveniji dvigniti na še višjo kakovostno raven. V nadaljevanju predstavljamo
izkušnje nekaterih partnerjev.

Dom Hmelina v
Radljah ob Dravi

V Domu Hmelina v Radljah
ob Dravi so v okviru projekta
KOC izpeljali usposabljanja za
vse profile zaposlenih. Vsak zaposleni je lahko pridobil nova
znanja in kompetence. V obdobju 2019–2022 so izpeljali
vodstvene timske coachinge,
team building ter izobraževa-

Dom upokojencev
Idrija

""Usposabljanje zaposlenih v podjetju DEOS

nja o gerontologiji, obvladovanju stresa, demenci, paliativi,
dietni prehrani, pripravi obrokov, HACCP in čiščenju. Zaposleni so se udeležili tudi nevrolingvističnega programiranja
in pridobili naziv NLP coach
in NLP praktik.
Izobraževanja so zaposlenim omogočila pridobitev novih strokovnih znanj, kot so
specialna znanja s področja okužb, povezanih z zdravstvom in socialnim varstvom,
znanja o oskrbi diabetičnega
stopala, znanja na področju delovne terapije, udeležba na seminarju Gradniki gibanja, znanja o davčnem obračunu, znanja o organizaciji delovnega časa. »Všeč nam je bilo, da so bila v projekt vključena sofinanciranja tečajev tujega jezika in
kotizacij konferenc, kongresov,
posvetov in strokovnih aktivov,
saj tovrstna izobraževanja pomenijo pomemben del pridobivanja novih znanj. Iskrena

hvala članom projektne pisarne za sodelovanje, hitro odzivnost in pripravljenost pomagati ob težavi,« je povedala Tanja
Rozman, kadrovica v Domu
Hmelina.

Dom starejših
občanov
Ajdovščina

»Dom starejših občanov Ajdovščina je sodeloval pri projektu
KOC-AS in z zadovoljstvom vam
sporočamo, da smo bili s sodelovanjem zelo zadovoljni,« je
dejala Tanja Stibilj Slemič, direktorica DSO Ajdovščina. Ponujena nam je bila odlična podpora pri uveljavljanju zahtevkov in vseh na to vezanih postopkov za črpanje sredstev, ki
so nam bila dodeljena. Zaposleni v DSO Ajdovščina pa smo
imeli možnost dostopa do večjega obsega izobraževanj, kot
bi ga imeli sicer. Samo želimo
si lahko, da se nam takšna priložnost ponudi še kdaj.«

»Izobraževanje je eno izmed
najpomembnejših orodij za
dobro delo zaposlenih, še posebej zaposlenih, ki delamo z
ljudmi. Omogoča nam, da gradimo svoja strokovna znanja
ter krepimo mehke veščine
komunikacije in učinkovitega
sodelovanja,« je poudarila RoBARBARA
GUNČAR,
mana
Kavčič,
strokovna vodprokuristka podjetja NETS
ja v Domu upokojencev Idrija.
V obdobju vključenosti v
projekt KOC AS so v DU Idrija
s sofinanciranjem in podporo projektne pisarne izpeljali
11 vsebinskih sklopov internih
izobraževanj, ki se jih je udeDružba DEOS, celostna
ležilo 308 udeležencev. »Zaraoskrba starostnikov, d. o.
di poslanstva naše dejavnosti
o., je bila ustanovljena leso bila to izobraževanja s podta 2000. Že od začetka je
ročja strokovnih vsebin zdraosnovna dejavnost instituvstvene nege kot tudi vsebin s
cionalno varstvo starejših
področja komunikacije, vodev centrih starejših DEOS po
nja ter timskega dela in sodeSloveniji, opravljanje socilovanja,« je povedala Kavčičealnovarstvenih storitev v
va in dodala, da so se poleg inoskrbovanih stanovanjih in
ternih izobraževanj zaposleoskrba starostnikov na doni udeleževali tudi odličnih izmu. Danes DEOS združuje
obraževanj, ki so jih organiziže osem centrov starejših
rali v okviru projektne pisarpo vsej Sloveniji in zaposlune KOC AS.
je več kot 700 oseb, ki skrbi»Projekt KOC AS se je izvajo za prek 1.340 stanovaljal v posebnem obdobju, saj
cev. S temi zmogljivostmi so
je bila organizacija izobraženajvečji ponudnik institucivanj v domovih upokojencev
onalnega varstva starejših
zaradi ukrepov preprečevav Sloveniji.
nja okužb s covidom-19 veli-

Ǫ

DNA – logičen in do uporabnika
prijazen sistem

" Helena Veingerl, direktorica kakovosti v podjetju Salus Veletrgovina: »Sistem upravljanja kakovosti je v naši stroki osnova
za delovanje in si ga pravzaprav ne znamo predstavljati brez ustrezne programske podpore. Z DNA celovito obvladujemo vodenje
dokumentacije sistema kakovosti, uporabljamo pa ga tudi za drujekt KOC AS je priložnost, možge elemente poslovanja (sestanki, projekti, GDPR ...). Sistem deluje
nost in hkrati spodbuda k višlogično in je prijazen do uporabnika, hkrati pa izpolnjuje stroge farji kakovosti dela, učinkovitosti
macevtske zahteve. Zato bi ga priporočili tudi drugim.«

procesov ter boljših medosebnih odnosov. In te priložnosti si
želimo tudi za naprej.«
direktor podjetja NETS, ki pomaga pri učinkoviti digitalizaciDom upokojencev
ji poslovanja ter učinkoviti upoŠmarje pri Jelšah
rabi v praksi, v okviru kompeDom upokojencev Šmarje pri
tenčnega centra v podjetja, ki
Jelšah se je v izvajanje prograse ukvarjajo s podporo aktivma usposabljanj KOC 3.0 AS
nemu staranju.
vključil v letu 2019. Vizija zaPozornost je treba posvevoda je bila dvigniti razvitost in
širino kompetenc osebja v procesu zdravega in aktivnega staranja ter zagotoviti programe
usposabljanj in izobraževanj,
ki bodo interdisciplinarno poprostočasne aktivnosti, navezali različne profile strokovmenjene izboljšanju fizičnenjakov s področja gerontologiga stanja in kognitivnih funkje, fizioterapije, farmacije, socicij, druženju in navezovanju
alne in zdravstvene oskrbe ter
socialnih stikov, duhovni oszaposlenih z namenom razvokrbi, aktivnemu preživljanju
ja ključnih kompetenc.
prostega časa ter boljšemu
Čeprav je bil večji del izvajapočutju. Vsakemu stanovalnja programa v senci epidemicu želijo omogočiti dostojno
je covida-19, jim je uspelo orgain kakovostno bivanje, prilanizirati 15 različnih usposabgojeno njegovim zmožnostim
ljanj in izobraževanj z različnih
in željam.
področij – predvsem iz veščin
vodenja, obvladovanja okužb,
Čut za sočloveka
izboljšanja delovnih razmer,
Zavedajo se pomena kakopaliativne oskrbe in dobrega
vostnih storitev, spoštljivega
medsebojnega sodelovanja.
in humanega odnosa, pred»Zavedamo se, da je treba
vsem pa vrednosti bivanja v
zaposlene nenehno izobražeprijetnem in varnem okolju.
vati. Zaradi vključenosti v proOsnovni pogoj za sožitje med
grama usposabljanj KOC 3.0

čati človeškemu dejavniku
pri sprejemanju velikih sprememb, ki jih prinaša digitalizacija. Zaposleni morajo razumeti koristi povezanosti informacijskih tehnologij in poslovanja, saj bodo le tako zavzeti,
motivirani in s tem tudi pravi

ARHIV DU ŠMARJE PRI JELŠAH

Epidemija covida-19 je še posebej močno vplivala na naše
partnerje, ki so med prvimi
uvedli stroge ukrepe zaradi dela z rizično skupino starejših, njihovi zaposleni pa
so bili še dodatno obremenjeni, pod večjim stresom in
tako fizično kot mentalno izčrpani. Tudi v teh težkih časih so se vodilni zavedali pomena vseživljenjskega uče-

Aleksander
Ključevšek,

la v prve KOC, ugotovila prednosti takega povezovanja. Z izmenjavo dobrih praks, rešitev
in idej na področju razvoja kadrov so izboljšala odnos do vseživljenjskega učenja in uvajanja sodobnih kadrovskih prijemov,« je povedal Vladimir Milovanović, vodja operacije KOC
pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike
Slovenije (JŠRIPS). Kot je dodal, se je močno razširilo zavedanje, da usposobljen kader
pripomore k uspešnosti podjetja, zadovoljstvu zaposlenih in
manjšemu absentizmu.

ARHIV DEOS

Kompetenčni center
zdravje in medicino (KOC
AS) je bil prvi KOC, ki se
je osredotočil na podjetja
s področja oskrbe starejših (aktivno staranje). V
partnerstvu smo združili
34 podjetij, od domov za
starejše do mikro podjetij. Projektno pisarno sta
sestavljali podjetji NETS
(vodilni partner) in DEOS,
ki sta svoji raznolikosti
navkljub v projekt vnesli še posebej produktivno sinergijo – v NETS smo
strokovnjaki za digitalizacijo, DEOS pa je vodilni
ponudnik oskrbe starostnikov v Sloveniji.

Z izmenjavo dobrih praks,
rešitev in idej na področju
razvoja kadrov so podjetja
izboljšala odnos do vseživljenjskega učenja in uvajanja sodobnih kadrovskih
prijemov.

Največji ponudnik institucionalnega varstva starejših
""Usposabljanje zaposlenih v Domu upokojencev Šmarje pri
Jelšah

stanovalci in zaposlenimi je
čut za sočloveka, kajti starejAS smo imeli možnost izobraši si želijo predvsem toplega,
ziti številne zaposlene. Usporazumevajočega človeka, ki
sabljanja so bila prilagojena
bo znal poslušati, razumeti
potrebam kadrov na ključnih
in svetovati.
delovnih mestih,« je pojasniZa dobro delovanje cenla Ines Antolinc, svetovalka za
trov je nujno potrebna dobupravne in pravne zadeve v
ra organizacija dela, ki je neDU Šmarje pri Jelšah. Vključeločljivo povezana z razvojem
nost ima po njenih besedah v
podjetja, kjer se zaposleni zaDU Šmarje pri Jelšah pozitivni
vedajo svojega poslanstva ter
vpliv tako na zaposlene (prek
poznajo vizijo in cilje družbe.
znanj, vedenj in kompetenc zaposlenih) kot na stanovalce in
Uspeh je odvisen od
navsezadnje na njihove svojce.
zaposlenih
V letu 2019 izvajajo projekt
Dom starejših
200 zaposlitev mladih na
občanov Grosuplje
socialnovarstvenih področ»KOC AS vidimo kot dodatjih. Namen projekta je inovano spodbudo za organizaci-

tivno omogočiti večjo zaposljivost ciljne skupine mlajjo izobraževanj in usposabših od 29 let s stalnim prebiljanj za vse naše zaposlene.
vališčem v zahodni kohezijZaposleni so pridobili dodaski regiji. Hkrati sodelujejo
tna znanja, veščine in komz različnimi delodajalci s cipetence za delo,« pa je poveljem znižanja brezposelnosti
dala Metka Velepec Šajn, dimladih oseb.
rektorica Doma starejših obVodstvo se zaveda, da je
čanov Grosuplje.
uspeh podjetja odvisen od zaKot je pojasnila sogovorniposlenih, zato zaposlene moca, jim je KOC AS omogočil, da
tivirajo za dodatno izobražeso v izobraževanja in usposavanje, intenzivno spremljabljanja vključevali večje štejo zaposlene, ki ne dosegajo
vilo zaposlenih na vseh depostavljenih standardov, ter
lovnih mestih in v vseh staz enotnim postopkom uvajarostnih skupinah. »Omogojo novo zaposlene.
čil nam je širok izbor vsebin
Zavedajo se, da samo stroizobraževanja in usposabljakovno usposobljeno osebje
nja. V času covida-19 nam je
lahko izvaja storitve na želeomogočil, da smo za zaposle-
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