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I. SPLOŠNI DEL 
 

Novi Paradoks - Slovensko društvo za kakovost življenja, s skrajšanim imenom Novi Paradoks, 

je nevladna, nepridobitna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju 

socialnega varstva. Izvaja dejavnosti in programe za skupnostno oskrbo oseb s težavami v 

duševnem zdravju. 

Novi Paradoks - Slovensko društvo za kakovost življenja – društvo (Zakon o društvih, Ur. l. RS, 
št. 6-2567/2006) je vpisano v register društev na podlagi Odločbe Upravne enote Ljubljana – 
Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za javni red št.: 2/05-06-02001-100/2003-2.  
Društvo je vpisano v register društev pod zaporedno številko 3108 
 
Novi Paradoks ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju 
socialnega varstva, na podlagi odločbe 215-111/2019-4 z dne 14.10.2019, ki jo je izdalo 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  
Vpisano je v AJPES evidenco nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju 
socialnega varstva (ENO).  
 

Društvo Novi Paradoks je z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti z dne 22.06.2006 pod številko 21502-27-2005 pridobilo status humanitarne 

organizacije vpisana pod zaporedno številko HO-SD-026. 

Matična številka: 1768999.  
Vpis v poslovni register Slovenije – AJPES, dne 7.5.2003.  
Davčna številka: SI 19041748.  
 
Na podlagi Zakona o društvih in določil 16. člena Statuta društva se vodi register članstva. V 
skladu s Statutom je bilo v letu 2021 evidentiranih 21 članic in članov društva.  
 
 
Upravni odbor društva Novi Paradoks: 
 
Univ. dipl. teol. Srečko Brumen mag. – predsednik 
Univ. dipl. soc. del. Mateja Markovič – članica 
Univ. dipl. soc. del. Maja Pajk – članica 
Univ. dipl. psih. Nika Mori – članica 
Dipl. soc. del. Gordana Juren- članica 
 
Nadzorni odbor društva Novi Paradoks: 
 
Štefan Kušar-predsednik  
Bogdan Dobnik –član 
Bernard Kos- član 
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Letno poročilo o poslovanju društva Novi Paradoks je tudi v letu 2021 v največji meri pogojeno z 
posledicami razmer epidemije Covid-19, ki je vplivala na vse segmente dela v minulem letu.  Zaradi 
striktnega upoštevanja vseh varnostnih oziroma zaščitnih ukrepov predvsem v programu  
izobraževanja in osveščanja realizacija ni bila možna zaradi prepovedi zbiranja večjih skupin. Z 
namenom povečanja aktivnosti  vključenih  uporabnikov stanovanjskih skupin  smo v letu 2021 izvedli 
večje število izobraževalnih in kreativnih delavnic ter začeli z izvajanjem izobraževalnega modula 
»krepitev moči« v prostorih uprave društva. Prav tako smo povečali število izobraževalnih dejavnosti 
za zaposlene v društvu. 
 
Program letovanja, planinarjenja in enodnevnih ter večdnevnih izletov uporabnikov društva smo v 
obdobjih zmanjšane nevarnosti za okužbo izvedli v večjem obsegu, kot smo planirali,  in na ta način 
prednostno realizirali prenesena sredstva FIHO iz leta 2020. Ker je dolgotrajna izolacija in 
izpostavljenost vseprisotni medijski psihozi resno ogrožala duševno zdravje in duševno stabilnost 
uporabnikov programov društva, smo z organiziranimi aktivnostmi omogočali njihovo druženje in 
socializacijo in na ta način  omejevali stisko povezano z dolgotrajno izolacijo.  
 
V skladu z vsemi navodili, kako se soočati z epidemijo, ki so nam jih posredovali z matičnega ministrstva 
in NIJZ je v končni fazi bila odgovornost zaposlenih v programih  društva, da se zaščiti uporabnike pred 
okužbo oziroma ustrezno zdravstveno obravnava v primeru suma na okužbo ali okužbe. Z namenom 
preprečevanja okužbe s Covid-19 pri zaposlenih in stanovalcih, smo pri delu v stanovanjskih skupinah 
tudi v letu 2021 izvajali številne varovalne ukrepe in omejitve. Pridobili in uporabljali smo vsa zaščitna 
sredstva priporočena  s strani NIJZ. Uvedli smo omejitve obiskov v prostorih skupin in omejili odhode 
iz skupine. Zaposleni smo poskrbeli za redno dezinfekcijo notranjih prostorov in uvedli dnevno 
preventivno merjenje telesne temperature uporabnikov in zaposlenih ter uvedli obvezno uporabo 
zaščitne maske za vse zaposlene na delovnem mestu in pri vseh stikih z uporabniki.  
 
Kljub upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, je prišlo do okužbe zaposlenih in uporabnikov v programu 
stanovanjskih skupin. Z razdelitvijo posameznih enot programa na rdečo in sivo cono, popolno izolacijo 
uporabnikov, dosledno uporabo varnostne opreme zaposlenih smo uspeli obdobje okužbe v 
posameznih skupinah preživeti brez večjih posledic za duševno in telesno zdravje uporabnikov. 
 
Na podlagi petega odstavka 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-
19 (Uradni list RS, št. 152/20)  izplačali dodatek za delo v višini 30% povečanja urne postavke za vse 
zaposlene, ki so delali v neposrednem stiku z uporabniki v sivi ali rdeči coni. Izdelali smo kriterije za 
opredelitev sive cone, ko je v skupini sum na korona okužbo, na podlagi katerih smo z sklepom  
predsednika društva zaposlenim, ki ustrezajo navedenim kriterijem izplačali omenjeni dodatek k plači.   
 
Financiranje poslovanja društva 
 
Kljub zgornjim navedbam smo v letu 2021 zagotovili zadostna sredstva za izvajanje dejavnosti.  
V letu 2021 smo uspešno kandidirali na razpisu MDDSZ za sofinanciranje razvojnih programov  in prejeli 
sredstva za program stanovanjskih skupin na podlagi pogodbe št. FEP:  2611-21-050297 z dne 14.4. 
2021 v povečanem obsegu glede na leto 2020. Prav tako smo v letu 2021 uspešno kandidirali na razpisu  
Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij ter prejeli sredstva v primerljivem znesku z letom 
2020.  
 
Sredstva lokalnih skupnosti so se v letu 2021 glede na preteklo leto povečala za   0,07 %. Pridobili smo 
tudi sredstva na razpisih za nevladne organizacije občin Cerknica in Grosuplje v višini 1.964,57         
evrov. 
 
Prejeta sredstva so v letu 2021 omogočila, povečanje sredstev za materialno poslovanje skupin, 

predvsem investicijsko vzdrževanje prostorov izvajanja programa stanovanjskih skupin in zamenjavo 
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dotrajanih osnovnih sredstev predvsem pohištvene opreme in bele tehnike. Prejeta sredstva so 

omogočala  zaposlitev novih sodelavcev. Prav tako smo iz prejetih namenskih sredstev v celoti 

realizirali vse tekoče obveznosti do zaposlenih (redno izplačilo osebnih dohodkov, pravočasno in v 

celoti izplačan regres za leto 2021 in odpravnine)  in realizirali vse odprte terjatve zaposlenih do društva 

iz predhodnih let. 

Zaposlovanje v letu 2021 
 
V letu 2021 smo se soočili z sporazumno prekinitvijo delovnega razmerja s strani dveh zaposlenih, 
smrtjo sodelavke in upokojitvijo sodelavke. Z namenom nadomestila zaposlenih, ki so zaključili delo v 
društvu, zagotovitve dveh zaposlenih v posamezni enoti programa stanovanjskih skupin in zagotovitve 
kriterijev MDDSZ o številu uporabnikov na posameznega zaposlenega v programu stanovanjskih skupin 
in posledično realizacije števila zaposlenih glede na kriterije razpisa o sofinanciranju socialnovarstvenih 
programov  smo v letu 2021 izvedli tri razpise na ZZZRS za prosto delovno mesto dveh strokovnih 
delavcev in dveh laičnih delavcev  v programu stanovanjskih skupin. 
Izbrani kandidatki s primerno strokovno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom iz socialnega 
varstva  sta zaposleni v enotah Ljubljan-Koseze in Ljubljana Vižmarje. Dve izbrane laične sodelavke sta 
zaposlene v enoti Kranj. 
V decembru 2020 smo kandidirali na javno povabilo za javna dela v letu 2021 za delo v enoti Eko kmetija 
Topol. Pridobili smo soglasje o javnem interesu za izvedbo javnih del v okviru dejavnosti našega društva 
s strani Občine Cerknica. Izbrali smo osebo na delovnem mestu laičnega delavca programa 
stanovanjskih skupin, ki je konec leta 2021 tudi zaključil z delom v okviru programa javnih del. Zaradi 
prikazanega znanja in odnosa do dela v skupinah smo z kolegom 1.1.2022 podpisali  pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas v enoti Topol. 
V decembru 2021 smo ponovno kandidirali na razpis javnih del v občini Radovljica, kjer pa zaradi 
prevelikega števila prijavljenih organizacij nismo bili izbrani. 
 
Potrditev novega Statuta društva Novi Paradoks 
 
Razlogi za pripravo novega statuta društva so izhajali iz želje po posodobljenem statutu, ki bo v skladu 
z vso veljavno zakonodajo. Sprememba statuta je upravičena predvsem zaradi zastarelosti in 
funkcionalne neuporabnosti starega statuta, ki je nastal v letu 1998 za potrebe društva Paradoks, ki je 
bilo uporabniško združenje. Nameni društva Novi Paradoks ostajajo nespremenjeni, se pa spreminjajo 
cilji in dejavnosti društva v skladu z razvojem stroke socialnega dela. 
Večja sprememba v novem Statutu se nanaša na vnos možnosti za pridobitno dejavnost društva za 
doseganje osnovnega namena in ciljev z opredelitvijo dejavnosti na podlagi Standardne klasifikacije 
dejavnosti –SKD 2008. 
Sprejet Zakon o nevladnih organizacijah je spremenil statusno opredelitev društva v javnem interesu, 
ki je sedaj nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Prav tako 
se na podlagi omenjenega zakona spremeni naloge in sestava strokovnega sveta društva. Isti zakon 
zahteva dopolnila, ki opredeljujejo postopke ob prenehanju društva in prenosu premoženja društva na 
druge nepridobitne pravne osebe v primeru prenehanja društva. V dosedanjem Statutu, to ni bilo 
pravilno navedeno. 
Nov statut predvideva ustanovitev sveta uporabnikov, ki ni organ odločanja društva  ampak  je 
posvetovalno telo društva, ki omogoča večjo vlogo uporabnikov društva pri pripravi in izvedbi 
programov ter njihovo  soodločanje pri upravljanju društva. 
 
Glede na ugotovljene potrebe društva, po širitvi dejavnosti in lokacijah izvajanja programov smo v 
novem statutu dodali možnost ustanavljanja podružnic društva in ustanavljanja pravnih oseb za 
dejavnosti, ki so najožje povezana s cilji in nalogami društva.  
Predlagano verzijo je obravnaval Upravni odbor Društva Novi Paradoks na svoji 17. seji in dal soglasje 
k posredovanju osnutka predloga novega statuta zboru članov v potrditev. Člani društvo so Predlog 
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novega statuta potrdili na izredni seji zbora članov dne 16.11.2021 in po realizaciji zahtevanih 
popravkov UE Ljubljana še na izredni seji članov društva dne 11.1.2022. Statut je bil s strani UO 
Ljubljana potrjen dne 19.1.2022 in vpisan v register  društev UE Ljubljana z Odločbo št. 215-1023/2021 
-4.     
 
Uvedba službenih mobilnih telefonov v program stanovanjskih skupin 
 
Glede na ugotovljene potrebe je bil izveden nakup šestih mobilnih telefonov z naročnino, ki so 
namenjeni uporabi zaposlenim v programu stanovanjskih skupin. Namen uporabe službenih mobilnih 
telefonov je večja učinkovitost pri delu  dosegljivost uporabnikom programov društva v nujnih zadevah  
ter izdelava fotografij aktivnosti programa. Službeni mobilni telefoni se lahko uporabljajo le za službene 
namene za izvajanje del in nalog po pogodbi o zaposlitvi. 
Za ureditev področja službenih mobilnih telefonov smo izdelali Pravilnik o uporabi službenih mobilnih 
telefonov, ki je bil sprejet 2.11.2021.   
 
Poraba presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 v letu 2022. 
 
V letu 2021 smo imeli  29.392,47  evrov presežka prihodkov nad odhodki, ki se prenesejo v društveni 
sklad in skladno z Zakonom o društvih, porabijo za uresničevanje namena in ciljev društva, oziroma za 
opravljanje nepridobitne dejavnosti določene v Statutu.  
 
 

II. POSEBNI DEL - VSEBINSKA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI IN 
PROJEKTOV DRUŠTVA 

PREGLED DEJAVNOSTI DRUŠTVA 

V letu 2021 je društvo izvajalo javni razvojni socialnovarstveni program za uporabnike psihiatričnih 
storitev: 

 program stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju 

in dopolnilne programe: 

 informiranje in ozaveščanje javnosti, 

 izobraževanje uporabnikov, svojcev, prostovoljcev in zaposlenih, 

 letovanje in planinarjenje uporabnikov. 

Program stanovanjskih skupin 

Program stanovanjskih skupin predstavlja sodobno obliko organizirane skrbi za ranljive skupine ljudi z 
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju izven institucij in pomeni, da se ljudje s težavami v 
duševnem zdravju vračajo v običajno skupnost in običajna stanovanja v povsem običajnih soseskah, pri 
čemer imajo na voljo dovolj podpornih mehanizmov. 

Stanovanjske skupine za ljudi s težavami v duševnem zdravju pomenijo alternativo institucionalni 
obravnavi, kjer temeljni cilj pomeni individualno obravnavo vsakega posameznika in zagotavljanje čim 
bolj samostojnega življenja v skupnosti. Takšna oblika bivanja namreč pomeni kvalitetnejše življenje in 
večjo socialno vključenost kot bivanje v institucionalnem varstvu. Za razliko od psihiatrične obravnave, 
ki temelji na medicinskem modelu, tovrstna obravnava temelji na socialnem modelu, ki pri ljudeh išče 
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vire in moč. S svojimi storitvami stanovanjske skupine poskušajo podpreti človeka tam, kjer si sam želi, 
izboljšati kvaliteto njegovega življenja, povečati integracijo v okolje ter zmanjšati število hospitalizacij. 

Stanovanjske skupine, kot jih vidi Novi Paradoks, so namenjene predvsem bivanju. V šestih hišah, 
katerih funkcija je predvsem nudenje bivališča, prehrane in možnosti socialnih kontaktov, se odvija 
vsakdanje življenje ljudi, ki nimajo več svojcev ali jih ti ne morejo sprejeti oz. je situacija doma preveč 
konfliktna. Pri izvajanju programa je seveda potrebno upoštevati tudi potrebe lokalne skupnosti. Ker 
poskuša Društvo vplivati tudi na spremembo mnenja, ki ga imajo ljudje o duševni bolezni, organizira 
tudi dneve odprtih vrat, kamor povabi predstavnike lokalnih skupnosti, drugih sorodnih organizacij, 
svojce stanovalcev in predstavnike javnih služb, ki sodelujejo pri psihosocialni rehabilitaciji in ponovni 
socializaciji stanovalca. 

V okviru programa stanovanjskih skupin smo v letu 2021 izvedli 13501 nočitev za  53 neponovljivih 
uporabnikov, kar je za 11 % več kot v letu 2020. Program se je izvajal na naslovu šestih enot v Ljubljani, 
(Vižmarje in Koseze), Kranju, Šmarju-SAP, Topolu pri Cerknici in Lescah, kjer kapacitete programa 
omogočajo  namestitev 43 oseb.  

V letu 2021 je bilo v vseh šestih stanovanjskih skupinah skupaj zaposlenih 19 oseb. V stanovanjskih 
skupinah je izvajalo delo in nudilo strokovno ter laično podporo, 53 različnim stanovalcem, osem 
strokovnih delavk (socialne delavke) s polnim delavnim časom (ena strokovna delavka je prekinila 
zaposlitev v naši organizaciji zaradi zaposlitve drugje), strokovni delavec in strokovna delavka s 
polovičnim delavnim časom, tri laične delavke 1 s polnim delavnim časom, tri laične delavke 2 s polnim 
delavnim časom, ena laična delavka 2 z polovičnim delavnim časom in en zaposlen preko javnih del. 
(Opomba: Vsi zaposleni niso bili v delo vključeni skozi celo leto, tri zaposlene so se kolektivu pridružile 
v drugi polovici leta.) Delo za stanovanjske skupine je opravljala tudi zaposlena v računovodstvu 
društva (obračun oskrbnin, dobropisov) in 21 prostovoljcev, ki je skupaj v letu 2021 opravilo 285 ur 
prostovoljnega dela (predvsem družabništva in spremstva uporabnikov). 

Aktivnosti za zdrav življenjski slog uporabnikov programa stanovanjskih skupin v letu 2021 zaradi 
omejitev vezanih na preprečevanje širjenja okužbe s Kovid-19 nismo organizirano izvajali izven 
stanovanjskih skupin. 

Informiranje in osveščanje uporabnikov, svojcev uporabnikov in širše javnosti 

Ker je ena od osnovnih nalog društva poleg ustrezne psihosocialne pomoči uporabnikom tudi 
ozaveščanje ljudi in demitizacija duševne bolezni, društvo Novi Paradoks del svoje aktivnosti  namenja 
predstavitvi svojega delovanja javnosti. 

Z izdajanjem edicij želimo uporabnikom in širši javnosti omogočiti boljšo dostopnost do pomembnih 
informacij o aktualnem dogajanju na področju duševnega zdravja, našem minulem delu ter 
načrtovanih aktivnostih društva. Uporabnike storitev želimo s brošurami in tiskovinami seznaniti o 
našem delu in lokacijah  izvajanja posameznih programov. 

Z strokovnimi posveti, okroglimi mizami in športnimi prireditvami za uporabnike vseh društev s 
področja duševnega zdravja v skupnosti pa želimo konstantno opozarjati na možnosti ustvarjalnega 
življenja, navkljub duševni bolezni in posledično ustvarjati pogoje v družbi za enakovredno vključevanje 
naših uporabnikov brez ovir, ki so posledica stereotipnega dojemanja bolezni in predsodkov. 

Glede na še vedno prisotno stigmatizacijo duševne bolezni in duševnih bolnikov je samorefleksija dela 
društva izredno pomembna za pravilno planiranje dela v naprej. Bistveno za preseganje omenjene 
stigme pa je konstantno obveščanje in osveščanje javnosti o vsebini našega dela in možnostih 
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okrevanja duševnih bolnikov. Javnost želimo seznaniti z dejstvom, da osebe s težavami v duševnem 
zdravju potrebujejo interdisciplinarno obravnavo, ki se ne konča z zaključkom zdravljenja, ampak se 
takrat socialni del pomoči šele prične z vključevanjem podpornih ustanov in svojcev. Predstavitev 
našega dela z različnimi publikacijami in prireditvami, ki predstavljajo naše delo je potrebna za 
prepoznavnost programov NVO s področja skupnostne oskrbe v strokovni in drugi  javnosti, prav tako 
pa omogoča vsem, ki tovrstno pomoč potrebujejo seznanitev z potrebnimi podatki in možnost 
primerjave med različnimi izvajalci. 

V okviru programa Informiranje in ozaveščanje javnosti smo v letu 2021 zaradi omejitev povezanih z 
epidemijo izvedli le zelo omejeno število dogodkov osveščanja; 

Od novembra 2021 z NIJZ sodelujemo v sklopu projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve Covid-
19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalcev. V skladu z Nacionalnim programom duševnega 
zdravja 2018-2028 je predvidena organizacija nepretrgane destigmatizacijske kampanje, ki  poteka v 
skladu z načeli kakovosti, kot jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija in nevladne organizacije, 
ki delujejo na področju varovanja človekovih pravic. Kampanja vsebuje niz medijskih, spletnih in 
družabnih dogodkov, ki so v začetnem obdobju načrtovanja, organizirani in izvedeni preko spleta. 
Temeljno izhodišče kampanje je, da imajo osrednjo vlogo uporabniki in njihovi svojci. V programih DNP 
smo identificirali posameznike, ki želijo sodelovati v kampanji kot ambasadorji antidiskriminacije, torej 
nastopati javno za dosego skupnih ciljev za izboljšanje dostopnosti, kakovosti in vsestranskosti 
obravnave. 

Z namenom informiranja uporabnikov, svojcev in ostale zainteresirane strokovne javnosti, smo v 
društvu natisnili več izobraževalnih in predstavitvenih brošur. V letu 2021 smo izdali interni časopis 
Stanovanjske skupine Mali Vrh (200 izvodov), ki uporabnikom in širši javnosti omogoča boljšo 
dostopnost do pomembnih informacij o aktualnem dogajanju na področju duševnega zdravja, našem 
minulem delu ter načrtovanih aktivnostih društva. Društveno glasilo »Priložnosti«, je bilo izdano v 
decembru 2021 in predstavlja strokovne vsebine s področja duševnega zdravja. Glasilo je izdano v 
nakladi 500 izvodov in smo ga  posredovali na naslove javnih služb s področja zdravstva in socialnega 
varstva ter svojcem uporabnikov in članom društva. 

Tudi v letu 2021 smo realizirali  tiskanje 600 zloženk z predstavitvijo programa stanovanjskih skupin za 
osebe s težavami v duševnem zdravju.V programu je bilo v letu 2021 izvedenih 30 prostovoljnih ur za 
lektoriranje navedenih publikacij. 

Objave o programu v medijih: 

 September 2021 članek »Izlet Novega Paradoks v »Žabjo hišo« in na ribnik Boštanj« - objava v 
Glasilu občine Grosuplje » Grosupeljski odmevi«. 

 Zbornik župnijske Karitas Škofljica-predstavitev društva Novi Paradoks. 

 Predstavitev dejavnosti društva na spletni strani www.novi-paradoks.si . 

Izobraževanje uporabnikov, svojcev, prostovoljcev in zaposlenih 

Strokovno izobraževanje je odgovor na izzive, ki jih prinaša delo z ljudmi s težavami v duševnem 
zdravju. Nepoznavanje duševne bolezni pripelje do neustreznega odziva na njene pojave, to pa vodi v 
poslabšanje družinskih odnosov, kar predstavlja enega najpogostejših razlogov za poslabšanje 
zdravstvenega stanja in hospitalizacije. Z izobraževanjem želimo osvestiti svojce, da bodo duševno 
bolezen lažje prepoznali in se izognili prenaglim sklepom, kadar se bo bolezen še bolj izrazito 
manifestirala. Duševna bolezen v enaki ali še večji meri prizadene celotno družino, ker je bolezen 
kronična, nanjo ne moremo vedno vplivati, to pa vodi v brezup in nemoč vseh udeležencev. Glede 

http://www.novi-paradoks.si/
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izobraževanja prostovoljcev  izhajamo iz dejstva, da imajo različno izobrazbo, ki praviloma ni 
medicinska, in da se morajo že pred začetkom dela seznaniti z najbolj temeljnimi značilnostmi tako 
bolezni kot vsakdanjika duševnega bolnika, da se izognejo prehitrim sklepom ter preprečujejo stigmo. 

Namen izobraževanja prostovoljcev in zaposlenih je seznaniti jih z osnovnimi  sociološkimi, 
socialnovarstvenimi in medicinskimi pogledi na duševno bolezen, kot pripravo na soočanje s 
konkretnimi situacijami pri njihovemu delu. 

Zaradi omejevalnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije Sars-CoV-2 v letošnjem letu nismo 
izvajali predavanj in večjih izobraževalnih dogodkov za zainteresirano javnost. Prav tako, zaradi 
preprečevanje vnosa morebitne okužbe z boleznijo Covid-19, nismo izvajali dneve odprtih vrat 
stanovanjskih skupin.  

6.7. 2021 je Kušar biro d.o.o. izvedel izobraževanje za deset (10) zaposlenih za varnost pri delu in 
varstvo pred požari. Zaposleni so se udeležili izobraževanj SZS, Akademije za socialne vede, Znanstveno 
raziskovalnega centra SAZU, NIJZ, MDDSZ, Slovenske Filantropije in drugih NVO, skupaj deset 
izobraževanj za deset zaposlenih. Aktivno smo sodelovali s prispevki na okrogli mizi "prostovoljstvo v 
času Covid-19 v NVO in posvetu MDDSZ "Nastanitveni SV programi v 4. valu epidemije.  

Kot oblika izobraževanja zaposlenih se ocenjujejo tudi intervizijska srečanja zaposlenih s strokovno 
vodjo programa stanovanjskih skupin, ki smo jih v letu 2021 izvedli devetkrat v prostorih društva 
Ižanska 2a, Ljubljana v živo in preko ZOOM aplikacije. 

Izobraževanja za uporabnike programov v letu 2021: 

V decembru 2021 smo začeli z izvajanjem izobraževalnega modula za uporabnike društva "Treningi 
socialnih veščin", ki poteka v prostorih sedeža društva. Izobraževanje uporabnikov in prostovoljcev 
smo izvajali v okviru izobraževalnih, ustvarjalnih, literarnih in drugih tematskih delavnic, ki so potekale 
v prostorih stanovanjskih skupin in na zunanjih lokacijah skozi celo leto. Izvedenih je bilo 143 delavnic, 
ki so se jih udeležili uporabniki in prostovoljci društva. 

Letovanje in planinarjenje 

Novi Paradoks vsako leto organizira letovanje uporabnikov Društva na morju. Program letovanje je 
sicer skupek različnih dejavnosti, tako športnih in rekreacijskih, kulturnih in glasbenih, ter priložnost 
medsebojnega druženja tudi z uporabniki drugih stanovanjskih skupin in z uporabniki programov 
drugih organizacij ter njihovih svojcev.  

V letu 2021 smo izvedli naslednje večdnevne (3 nočitve ) izlete: 

- Terme Snovik (15.-18.6.2021 za 9 uporabnikov in 25.-28.5.2021 za 11 uporabnikov) 
- Terme Salinera Strunjan ( od 15.-18.6.2021 za 13 uporabnikov). 
- Terme Zreče (22.-25.6. 2021 za 14 uporabnikov). 

Letovanje uporabnikov društva v Termah Salinera Strunjan od 24.do 27.9.2021 za 43 oseb. 

Zaradi ohranjanja telesne pripravljenosti in ohranjanja duševnega zdravja v času izolacije, pa smo v 
obdobju, ko so epidemiološke razmere to omogočale  opravili  še dvanajst (12) enodnevnih izletov po 
Sloveniji in dva (2) planinska pohoda. 
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Sodelovanje z uradom Varuha Človekovih pravic 

Sodelovanje društva Novi Paradoks z uradom Varuha Človekovih pravic v okviru izvajanja Državnega 
preventivnega mehanizma, ki preverja izpolnjevanje določil Zakona o duševnem zdravju in varovanje 
človekovih pravic v oddelkih pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic in posebnih SVZ. Društvo 
ima z VČP sklenjen dogovor o sodelovanju treh zaposlenih iz DNP v nenapovedanih obiskih navedenih 
institucij. V letu 2021 smo predstavniki društva opravili tri nadzore skupaj s predstavniki urada VČP. 

Vse skupaj je v bilo letu 2021 v okviru programov  vključenih  22  prostovoljcev, ki so skupaj opravili  
315 ur prostovoljnega dela.  

III. EVALVACIJSKO POROČILO O DOSEGANJU CILJEV PROGRAMA MREŽA 
STANOVANJSKIH SKUPIN V LETU 2021  (Mateja Markovič, univ. dipl. soc. del.) 

Poročilo o doseganju ciljev programa MREŽA STANOVANJSKIH SKUPIN DRUŠTVA NOVI PARADOKS  v 
letu 2021 je pripravljeno na podlagi zabeleženih, zbranih in evalviranih podatkov o delu v stanovanjskih 
skupinah Koseze, Vižmarje, Mali Vrh, Topol, Kranj in Lesce. V namen priprave poročila in dokumentacije 
dela v stanovanjskih skupinah smo zaposleni podatke o nočitvah, hospitalizacijah, opravljenih storitvah 
pomoči uporabnikom vpisovali v različne preglednice, zapisnike poročila in bazo EVAPRO. Poleg 
naštetega smo poskrbeli še za redno izpolnjevanje vseh tipov evalvacijskih vprašalnikov, ki so objavljeni 
na spletni strani Inštituta RS za socialno varstvo pod zavihkom Programi za  osebe s težavami v 
duševnem zdravju – Stanovanjske skupine. 
 
V nadaljevanju so navedeni vsi cilji programa MREŽA STANOVANJSKIH SKUPIN DNP z merili za 
doseganje le-teh in  analizo doseganja ciljev v letu 2021. Uresničevanje nekaterih ciljev se medsebojno 
prepleta v istih aktivnostih oz. postopkih dela zaposlenih, zato je pri nekaterih ciljih težje neposredno 
oceniti doseganje le-tega oz. dejavnost, ki je vodila do doseganja cilja. V analizo so bili vključeni podatki 
za 38 uporabnikov, ki so bili v stanovanjsko skupino vključeni 6 mesecev ali več v letu 2021 in so izpolnili 
vse tipe evalvacijskih vprašalnikov IRSSV. 
 
Cilj 1: Omogočanje bivanja v socialno varnem okolju, kjer so vzpostavljeni pogoji za ustrezno 
rehabilitacijo. 
Merila za doseganje cilja 1:  

- Vključenost ciljne populacije.  
- Ocena uporabnikov o varnosti v stanovanjski skupini in soseski (okolici) stanovanjskih skupin. 

Cilj označimo kot dosežen, če večina uporabnikov občutek varnosti, na lestvici od 0 do 5, oceni 
z oceno 4 ali 5. (Analiza odgovorov v IRSSV  vprašalniku za uporabnike ob evalvaciji ali izstopu 
iz programa) 
 

V program mreža stanovanjskih skupin Društva Novi Paradoks za osebe s težavami v duševnem zdravju 

je bilo v letu 2021 vključenih 53 različnih uporabnikov. Nekateri uporabniki so z bivanjem nadaljevali 

že iz preteklih let, 13 uporabnikov je bilo novo vključenih v stanovanjsko skupino. 14 uporabnikov je 

zaključilo z bivanjem v skupini, od tega je 5 stanovalcev v času poskusnega trimesečnega obdobja 

bivanja v stanovanjski skupini ocenilo, da jim tovrstna pomoč in podpora ne ustreza. 

V stanovanjske skupine Novega Paradoksa so bile vključene samo polnoletne osebe, vse z diagnozo 

duševne motnje oz. bolezni. Povprečna starost žensk je 44,2 leti, povprečna starost vključenih moških 

pa 46,1 let.   
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 Povprečna starost stanovalk je 44,2 let.    Povprečna starost stanovalcev je 46,1 let.           

Na podlagi analize odgovorov uporabnikov, podanih v vprašalniku za uporabnike ob evalvaciji, o 
zadovoljstvu z osebno varnostjo v stanovanjski skupini in varnostjo soseske stanovanjske skupine lahko 
ocenimo, da se uporabniki v stanovanjskih skupinah in njihovih soseskah počutijo varne. 34 
uporabnikov, od skupno 38 anketiranih v letu 2021, je na vprašanje kako zadovoljni so z osebno 
varnostjo na splošno odgovorilo z oceno 4 (zadovoljen) ali 5 (zelo zadovoljen).  Podobno je 34 od 38 
vprašanih uporabnikov odgovorilo, da so zadovoljni (ocena 4) ali zelo zadovoljni (ocena 5) z varnostjo 
soseske v kateri se nahajajo stanovanjske skupine.  Povprečna ocena vseh odgovorov na vprašanje o 
oceni osebne varnosti je 4,5 točke, povprečna ocena na vprašanje o oceni varnosti soseske v kateri 
živijo uporabniki pa 4,4 točke. 
 
Glede na navedene podatke lahko trdimo, da je cilj: omogočanje bivanja v socialno varnem okolju, kjer 
so vzpostavljeni pogoji za ustrezno rehabilitacijo, v letu 2021 dosežen. 
 
Cilj 2: Zagotavljati pogoje uporabnikom, da izkoristijo in razvijejo svoje sposobnosti.  
Merila za doseganje cilja 2: 
- Pogoji da uporabniki izkoristijo in razvijejo svoje sposobnosti, ter povečajo svoje socialne 
kompetence so zagotovljeni, če v je v programu zagotovljena primerna kadrovska struktura in so 
zaposleni strokovno kompetentni za pomoč uporabnikom. 
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V letu 2021 je bilo v vseh šestih stanovanjskih skupinah skupaj zaposlenih 19 oseb. V stanovanjskih 
skupinah je izvajalo delo in nudilo strokovno ter laično podporo, 53 različnim stanovalcem, osem 
strokovnih delavk (socialne delavke) s polnim delavnim časom (ena strokovna delavka je prekinila 
zaposlitev v naši organizaciji zaradi zaposlitve drugje), strokovni delavec in strokovna delavka s 
polovičnim delavnim časom, tri laične delavke 1 s polnim delavnim časom, tri laične delavke 2 s polnim 
delavnim časom, ena laična delavka 2 z polovičnim delavnim časom in en zaposlen preko javnih del. 
(Opomba: Vsi zaposleni niso bili v delo vključeni skozi celo leto, tri zaposlene so se kolektivu pridružile 
v drugi polovici leta.) Delo za stanovanjske skupine je opravljala tudi zaposlena v računovodstvu 
društva (obračun oskrbnin, dobropisov) in 21 prostovoljcev, ki je skupaj v letu 2021 opravilo 285 ur 
prostovoljnega dela (predvsem družabništva in spremstva uporabnikov). 
V spodnji tabeli so navedeni vsi opravljeni postopki dela, ki smo jih zaposleni in prostovoljci opravili in 
nato vnesli v EVAPRO bazo. Število ur opravljenih pri delu z uporabniki in za uporabnike kažejo, da so 
le-ti dobili ustrezno pomoč pri razvijanju svojih sposobnosti. Število opravljenih ur prostovoljnega dela 
je še vedno manjše, kot pretekla leta, zaradi vseh ukrepov za preprečevanje širjenja boleni Covid-19 so 
bili prostovoljci v delo vključeni v manjšem obsegu. 

 
Glede na navedene podatke lahko trdimo, da je cilj: zagotavljati pogoje uporabnikom, da izkoristijo in 
razvijejo svoje sposobnosti, v letu 2021 dosežen. 
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Cilj 3: Kakovostno preživljanje prostega časa uporabnikov v programu. 
Merila za doseganje cilja 3: 

- Število izvedenih prostočasnih aktivnosti za uporabnike.  
- Ocena zadovoljstva uporabnikov z izvedenimi aktivnostmi. Cilj označimo kot dosežen, če 

večina uporabnikov zadovoljstvo z aktivnostmi v stanovanjski skupini, na lestvici od 0 do 5, 
oceni z oceno 4 ali 5. (Analiza odgovorov v IRSSV  vprašalniku za uporabnike ob evalvaciji ali 
izstopu iz programa) 

 
Kakovostno preživljanje prostega časa uporabnikov v stanovanjskih skupinah je možno oceniti iz 
evidenc o izvedenih skupinskih ustvarjalnih, prostočasnih, izobraževalnih in rekreacijskih delavnicah. V 
letu 2021 je bilo v vseh šestih stanovanjskih skupinah skupaj izvedenih 143 različnih kuharskih, 
ustvarjalnih, kulturnih in izobraževalnih delavnic. Večina teh delavnic je bilo izvedenih v prostorih 
stanovanjskih skupin v dopoldanskem času in so se jih lahko udeležili vsi uporabniki, ki so za to izrazili 
interes. Največ različnih delavnic je bilo izvedenih v skupinah Mali Vrh in Topol. Leta 2021 smo izvedli 
še 14 enodnevnih izletov po Sloveniji.  Stanovalci so se lahko udeležili dveh štiridnevnih letovanj in 
sicer v septembru v Strunjanu za vse uporabnike in letovanje maja, junija v Snoviku, Strunjanu in 
Zrečah, ki so se ga udeležili uporabniki iz ene ali dveh skupin. V treh skupinah (Kranj, Lesce, Vižmarje), 
pa poleg občasnih vodenih ali samostojnih sprehodov uporabnikov, redno vsakodnevno izvajajo 
telovadbo v skupini in vodene sprehode.  
 
Na podlagi analize odgovorov uporabnikov, podanih v vprašalniku za uporabnike ob evalvaciji, o 
zadovoljstvu z aktivnostmi v stanovanjski skupini lahko ocenimo, da so zadovoljni z aktivnostmi, ki jih 
izvajamo v skupinah in izven njih. V analizo so vključeni odgovori 38 različnih uporabnikov, ki so v letu 
2021 izpolnili vprašalnik ob evalvaciji. 
Povprečna ocena s katero so stanovalci ocenili svoje zadovoljstvo z aktivnostmi v programu je 4,2. 32 
uporabnikov je za oceno zadovoljstva z aktivnostmi izbralo oceno 4 (se strinjam) ali 5 (popolnoma se 
strinjam) s trditvijo: Zadovoljen sem z aktivnostmi v stanovanjski skupini. Trije uporabniki so izrazili 
željo po več aktivnostih, eden bi želel ponovno uvedbo delavnice učenja angleškega jezika.  
 
Glede na navedene podatke lahko trdimo, da je cilj: kakovostno preživljanje prostega časa uporabnikov 
v programu, v letu 2021 dosežen, bi si pa nekateri uporabniki želeli še več vodenih aktivnosti. 
 
Cilj 4: Vzpostavitev ali širjenje socialne mreže uporabnikov (socialno vključevanje in reaktivacija 
odnosov s svojci). 
Merila za doseganje cilja 4: 

- Pomoč uporabnikom pri reaktivaciji stikov s svojci. 
 

Doseganje cilja vzpostavitev ali širjenje socialne mreže uporabnikov lahko ocenjujemo z evalviranjem 
ciljev postavljenih v individualnih načrtih uporabnikov, saj si uporabniki pogosto postavijo cilje 
povezane z reaktivacijo ali izboljšanjem odnosov s svojci. Uporabniki se zelo razlikujejo po količini in 
kvaliteti stikov s svojci, nekateri teh stikov praktično nimajo, ali pa imajo nekaj stikov z najožjimi 
družinskimi člani.   
V letu 2021 smo skupaj v EVAPRO bazi zabeležili nekaj več kot 100 ur dela s svojci in uporabniki, kar je 
manj kot pretekla leta. Tudi v tem letu je bilo, zaradi epidemije Sars-CoV-2 in številnih omejitev, dela s 
svojci manj. V primerjavi z preteklim letom smo sicer izvedli več ur dela s svojci, vendar pa za svojce 
naših uporabnikov v tem letu nismo uspeli izvesti predavanja. V letu 2021 smo pričeli z izvajanjem 
delavnic za uporabnike z naslovom Trening socialnih veščin, ki bodo gotovo pozitivno prispevale k 
učenju socialnih veščih in širjenju socialne mreže udeležencev delavnic. Pri uresničevanju tega cilja, 
bomo v prihodnjem obdobju morali vložiti več aktivnosti, še nadgraditi delo s svojci in oblikovati oz. 
organizirati svet svojcev. 
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Glede na navedene podatke lahko trdimo, da je cilj: vzpostavitev ali širjenje socialne mreže 
uporabnikov (socialno vključevanje in reaktivacija odnosov s svojci), v letu 2021 dosežen v srednji meri. 
 
Cilj 5: Izboljševanje zaposlitvenih možnosti uporabnikov (pomoč pri iskanju zaposlitve, zaposlitvena 
rehabilitacija, zaposlitveni centri, APZ pri zavodu za zaposlovanje). 
Merila za doseganje cilja 5: 

- Število vključenih uporabnikov v različne programe Zavoda RS za zaposlovanje (zaposlitvena 
rehabilitacija, socialna vključenost, vključenost v programe dodatnega izobraževanja). Število 
vključenih uporabnikov v program socialne aktivacije. Cilj označimo kot dosežen, če je večina 
oseb, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v programe Zavoda RS za zaposlovanje, tudi dejansko 
vključena v le-te. 

- Število oseb, ki smo jim v tem tekočem letu pomagali v postopku invalidske upokojitve. 
 

Izboljšanje zaposlitvenih možnosti uporabnikov je razvidno iz št. vključenih uporabnikov v programe 
ocene delazmožnosti, zaposlitvene rehabilitacije, drugih programov APZ in programa socialne 
aktivacije. Pogoje za vključitev v program zaposlitvene rehabilitacije je v letu 2021 izpolnjevalo 6 
uporabnikov. Eden je bil vključen v proces zaposlitvene rehabilitacije, ki ga je na lastno željo zaključil, 
saj dela ni zmogel. Dva stanovalca sta se vključila v proces zaposlitvene rehabilitacije in se redno 
udeleževala vseh aktivnosti. Dva uporabnika sta se po posvetu z zaposlenimi odločila za vključitev v 
program socialne aktivacije, v katerem sta potem redno sodelovala. Ena uporabnica,  ki smo ji svetovali 
vključitev v zaposlitveno rehabilitacijo, se je odločila, da bo pred odločitvijo za vključitev poskušala najti 
zaposlitev.  
V evidenci brezposelnih oseb so bili prijavljeni še štirje drugi uporabniki. Ena uporabnica se je v času 
bivanja pri nas zaposlila in se nato tudi odločila za samostojno bivanje. 
 
V letu 2021 so bili v stanovanjske skupine Novega Paradoksa vključeni 4 uporabniki z odločbo trajne 
nezaposljivosti, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program socialne vključenosti. Uporabnica in 
uporabnik, ki sta prejšnja leta bila vključena v socialno vključenost, pa  sta že  konec leta 2019 prekinila 
z obiskovanjem socialne vključenosti, saj sta izrazila mnenje, da vsakodnevnega odhoda na delo, iz več 
razlogov, ne zmoreta več. Eden uporabnik se za vključitev v socialno aktivacijo ni želel vključiti zaradi 
večje oddaljenosti od izvajalcev programa socialne vključenosti, drugi uporabnik pa se je odločil za 
dokončanje izobraževanja in vključitev v šolanje za dokončanje osnovne šole na Ljudski univerzi Kranj. 
 
V letu 2021 je bilo v stanovanjske skupine Novega Paradoksa vključeno še 8 uporabnikov z odločbo 
trajne ali začasne nezaposljivosti in ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v program socialne 
vključenosti. Ti uporabniki so upravičeni do socialnih transferjev iz javnih sredstev ali invalidnine. 20 
uporabnikov je že invalidsko ali starostno upokojenih, zaradi česar ne potrebujejo pomoči zaposlenih 
pri iskanju zaposlitve oz. pri vključevanju v različne programe Zavoda za zaposlovanje. Nekaterim od 
teh uporabnikov smo zaposleni pomagali pri postopku invalidskega upokojevanja. Eden od 
uporabnikov je za polovični delavni čas upokojen, 4 ure dnevno pa zaposlen v invalidskem podjetju. 
Omenjenemu stanovalcu so zaposleni v letu 2021 nudili suport pri komunikaciji z delodajalcem, ko ga 
je potreboval. Ena stanovalka se je zaposlila za določen čas, druga pa je bila zaposlena v programu 
javnih del. 
 
Ostali uporabniki so bili leta 2021 v stanovanjsko skupino vključeni krajše obdobje, zato ni bilo 
priložnosti za nudenje pomoči in podpore na zaposlitvenem področju. 
 
Glede na navedene podatke lahko trdimo, da je cilj: izboljševanje zaposlitvenih možnosti uporabnikov 
(pomoč pri iskanju zaposlitve, zaposlitvena rehabilitacija, zaposlitveni centri, APZ pri zavodu za 
zaposlovanje), v letu 2021 dosežen. Zaposleni smo informirali vse uporabnike (ki so izpolnjevali pogoje 
za vključitev) o možnostih vključevanja v različne zaposlitvene programe Zavoda za zaposlovanje in 
programa socialne aktivacije ter vse motivirali za vključitev. Vsem uporabnikov, ki so potrebovali 
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pomoč v procesu zaposlitvene rehabilitacije, socialne vključenosti, socialne aktivacije in zaposlitve, 
smo jim ustrezno pomoč in informacije nudili. 
 
Cilj 6: Poznavanje in uveljavljanje pravic uporabnikov. 
Merila za doseganje cilja 6: 

- Ocena uporabnikov o seznanitvi / poznavanju pravic, ki jih imajo v in izven programa.  Cilj 
označimo kot dosežen, če večina uporabnikov poznavanje oz. seznanitev o pravicah v in izven 
programa, na lestvici od 0 do 5, oceni z oceno 4 ali 5. (Analiza odgovorov v IRSSV  vprašalniku 
za uporabnike ob evalvaciji ali izstopu iz programa). 
 

Uporabnike ob namestitvi v stanovanjsko skupino seznanimo s pravicami in obveznostmi ter 
postopkom pritožbe, nato pa periodično ob izpolnjevanju vprašalnikov ob evalvaciji. S stanovalci se ob 
različnih priložnostih pogovarjamo o pravicah, uveljavljanju in varovanju le-teh, tako individualno kot 
tudi skupinsko. Strokovni delavci uporabnike informiramo o njihovih pravicah in postopkih za 
uveljavljanje le-teh tudi med pomočjo, ki jim jo nudimo z namenom uveljavljanja njihovih pravic oz. 
urejanjem drugih zadev uporabnikov.  
 
Uporabniki so ocenili,  da smo jih zaposleni o pravicah, ki jih imajo v programu v letu 2021, dobro 
seznanili. Na vprašanje o seznanjenosti s pravicami v programu so odgovorili s povprečno oceno 4,1. V 
to oceno je bilo vključenih 37 uporabnikov. Večina uporabnikov je mnenja, da smo jih, s pravicami 
znotraj programa seznanili v veliki (ocena 4) oz. zelo veliki meri (ocena 5),  sedem uporabnikov je 
podalo oceno seznanjenosti s pravicami v programi  v srednji meri (ocena 3) ali manj.  
Uporabniki so ocenili,  da smo jih zaposleni o pravicah, ki jih imajo izven programa v letu 2021, prav 
tako dobro seznanili. Na vprašanje o seznanjenosti s pravicami izven programa so odgovorili s 
povprečno oceno 4,4.  Večina uporabnikov je mnenja, da smo jih, s pravicami izven programa seznanili 
v veliki (ocena 4) oz. zelo veliki meri (ocena 5), trije uporabniki so bili mnenja, da je bil s pravicami 
seznanjen v manjši meri (ocena 3 ali 2). 
 
Glede na navedene podatke lahko trdimo, da je cilj: poznavanje in uveljavljanje pravic uporabnikov, v 
letu 2021 dosežen.  
 
Cilj 7: Zmanjšanje števila hospitalizacij. 
Merila za doseganje cilja 7: 

- Zmanjšanje števila vseh hospitalizacij na psihiatrične oddelke. 
- Zmanjšanje števila (bolnišničnih) dni na psihiatričnih oddelkih. 
- Zmanjšanje povprečnega števila bolnišničnih dni na psihiatričnih oddelkih.  

 
Z namenom spremljanja uresničevanja tega cilja v stanovanjskih skupinah zbiramo podatke o številu in 
trajanju hospitalizacij naših uporabnikov na psihiatrične oddelke. V zadnjih letih se je postopoma 
zmanjševalo tako število hospitalizacij, kot tudi število bolnišničnih dni, ki so jih uporabniki preživeli v 
psihiatrični bolnišnici.  
 
Primerjava števila prostih kapacitet, realiziranih nočitev in števila hospitalizacij 
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Doseganje cilja zmanjševanje števila dni hospitalizacij uporabnikov programa stanovanjskih skupin 
kaže tudi primerjava podatkov o številu razpoložljivih kapacitet, številu realiziranih nočitev in številu 
dni hospitalizacij.  
Število nočitev se je v zadnjih štirih letih (2018-2020) postopoma povečevalo. Tudi v letu 2021 gre 
povečanje nočitev pripisati ukrepom v okviru epidemije koronavirusa, saj so stanovalci v manjši meri 
hodili na obiske k svojcem. V tem letu je bilo več dni, ki so jih uporabniki preživeli v psihiatričnih 
bolnišnicah. To lahko do določene mere pripišemo tudi dejstvu, da smo v skupine vključili več 
uporabnikov (53 različnih), pri več uporabnikih pa smo opazili tudi poslabšanje zdravstvenega stanja in 
počutja zaradi negativih vplivov dolgotrajne izolacije in neugodnih razmer, ki so bile posledice 
epidemije bolezni Covid-19. Krajšanje povprečne dolžine ene hospitalizacije (25 dni) kaže na to, da se 
uporabniki, ob podpori zaposlenih, prej odločijo za hospitalizacijo in zato njihovo zdravstveno stanje 
ob hospitalizaciji ni tako akutno, ter ne zahteva dolgotrajnega zdravljenja v bolnišnici. 
 
Glede na navedene podatke lahko trdimo, da je cilj: zmanjšanje števila hospitalizacij, v letu 2021 
dosežen. 
 
Cilj 8: Priprava uporabnika na samostojno življenje izven programa stanovanjskih skupin. 
Merila za doseganje cilja 8: 

- Zapisovanje, implementacija in evalvacija ciljev individualnega načrta. 
- Število izvedenih postopkov vseh enot za leto 2021 (število ur individualnega, skupinskega 

dela, št. ur spremstva..). Cilj označimo kot dosežen, če število izvedenih ur postopkov v enem 
letu omogoča uresničevanje tega cilja.  
 

Doseganje cilja priprava uporabnika na samostojno življenje izven programa nam omogoča 
individualno in skupinsko delo z  uporabnikom.  Doseganje tega cilja programa lahko delno ocenimo z 
evalvacijo posameznih ciljev uporabnika preko zapisanih evalvacij individualnih načrtov uporabnikov. 
Po izdelavi individualnega načrta in načrta implementacije, skupaj s posameznim stanovalcem 
opravimo tudi evalvacijo uresničevanja ciljev. Ugotavljamo, ali je uporabnik dosegel postavljene cilje, 
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kako in koliko smo mu pri tem pomagali zaposleni, ter kako je uporabnik zadovoljen z udejanjanjem 
posameznega cilja in prejeto pomočjo s strani zaposlenih. Iz navedenega je mogoče razbrati kje 
uporabnik potrebuje več pomoči oz. s katerimi ukrepi na ravni organizacije mu lahko zagotovimo 
uspešnejšo pomoč. Že v procesu zapisovanja individualnih načrtov zaposleni spodbujamo uporabnike 
k postavitvi takih ciljev, ki mu bodo omogočali usposabljanje in pripravo na samostojno življenje.  
Število ur pomoči in postopkov v katere so bili vključeni uporabniki oz. so jih zaposleni izvedli z 
namenom pomoči uporabnikov v letu 2021, izkazujejo aktivnost zaposlenih za čim boljšo pripravo 
uporabnikov na samostojno življenje. V letu 2021 je bilo izvedenih skoraj 12.400 ur dela z uporabniki. 
Od skupnega števila ur je bilo, tudi za doseganje tega cilja, izvedeno več kot 9.300 ur različnih 
individualnih postopkov z uporabniki, več kot 2.600 ur različnih postopkov skupinskega dela in nekaj 
več kot 100 ur dela s svojci uporabnikov. Ocenjujemo, da izvedeno število ur individualnega in 
skupinskega dela omogoča ustrezno pripravo uporabnikov na samostojno življenje, bi pa mogoče 
morali še okrepiti delo s svojci, predvsem v postopku vrnitve uporabnikov v domače okolje, vendar je 
bilo to tudi v letu 2021 ovirano zaradi epidemije Sars- CoV-2.  
 
Glede na navedene podatke lahko trdimo, da je cilj: priprava uporabnika na samostojno življenje izven 
programa stanovanjskih skupin, v letu 2021 dosežen. 
 
 
 
 
 
 
 
Cilj 9: Prispevek uporabnikov k sooblikovanju storitev. 
Merila za doseganje cilja 9: 

- Število izvedenih rednih sestankov skupine. 
- Število predlogov uporabnikov za spremembe programa.  
- Ocena zadovoljstva uporabnikov z upoštevanjem njihovih predlogov. (Analiza odgovorov v 

IRSSV  vprašalniku za uporabnike ob evalvaciji ali izstopu iz programa) 
 
Uporabniki imajo možnost prispevati k sooblikovanju storitev in za podajo mnenj, pobud in morebitnih 
kritik preko udeležbe na hišnih sestankih. Svoja mnenja, pobude in kritike lahko oddajo v posebni 
zbiralnik, ki je nameščen v vsaki stanovanjski skupini. V vsaki stanovanjski skupini vodimo zapisnike 
hišnih sestankov z listo prisotnosti stanovalcev, ter evidenco morebitnih pobud, mnenj in kritik, ki so 
odložene v zbiralnik. 
 
V letu 2021 je bilo v vseh šestih stanovanjskih skupinah (Koseze, Vižmarje, Mali Vrh, Topol, Kranj in 
Lesce) izvedenih 255 rednih (tedenskih) sestankov in 8 izrednih sestankov skupine. V nobeni skupini 
nismo zabeležili podanih mnenj, pobud ali kritik v posebnih zbiralnikih. To nam pove, da uporabniki na 
rednih in izrednih sestankih izrazijo vsa svoja mnenja in pobude, ter se zato ne poslužujejo možnosti 
anonimne podaje le-teh. 
 
Uporabniki so na vprašanje v kolikšni meri v programu upoštevamo njihove predloge, mnenja  v letu 
2021, odgovorili s povprečno oceno 4,3. 43 od 38 vprašanih uporabnikov je mnenja, da so bila njihova 
mnenja, predlogi v  programu upoštevani ocena 4 (se strinjam) oz. ocena 5 (popolnoma se strinjam. 
Eden uporabnik je bil mnenja, da njegovi predlogi niso bili upoštevani (ocena 2), en uporabnik pa je 
mnenja, da so bili njegovi predlogi upoštevani v manjši meri (ocena 3). Štirje uporabniki so v 
vprašalnikih ob evalvaciji navedli, da njihovi niso bili upoštevani (npr. glede hrane, aktivnosti, želje po 
tem, da bi vsak imel svojo sobo). Letos samo dva uporabnika nista podala svojega odgovora na 
vprašanje v kolikšni meri v programu upoštevamo njihove predloge,  v prejšnjem letu je  namreč več 
uporabnikov izbralo možnost NE VEM, ali NE MOREM ODGOVORITI. Glede na odgovore uporabnikov 
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v letu 2021 in spremembo povprečne ocene pri tem vprašanju (leta 2020 je bila povprečna ocena 2,6) 
lahko sklepamo, da so letos uporabniki ocenili, da v stanovanjskih skupinah v večji meri upoštevamo 
njihove predloge. 
 
Glede na navedene podatke lahko trdimo, da je cilj: prispevek uporabnikov k sooblikovanju storitev, v 
letu 2021 delno dosežen. 
 
Cilj 10: Izselitev uporabnika iz stanovanjske skupine. 
Merila za doseganje cilja 10: 

- Število uporabnikov, ki so uspešno zaključili z bivanjem v programu. 
- Ocena zmožnosti samostojnega življenja uporabnika. Cilj označimo za dosežen, če je za večino 

uporabnikov, ki so zaključili bivanje v stanovanjski skupini, podana ocena 4 ali 5. (Analiza 
odgovorov v IRSSV  vprašalniku Dokumentacija za uporabnike – zbirnik obstoječih podatkov) 

 
Uspešnost resocializacije uporabnikov ugotavljamo z zbiranjem podatkov o namestitvah in izselitvi 
stanovalcev iz stanovanjske skupine, razlogih za zaključek bivanja v stanovanjski skupini in oceni 
zmožnosti za samostojno življenje. Podatke zbrane z izpolnjevanjem vprašalnikov ob izstopu iz 
stanovanjske skupine statistično uredimo in si za lastne potrebe izdelamo grafične prikaze ocene 
zmožnosti za samostojno življenje uporabnikov, ki so zaključili bivanje v naših stanovanjskih skupinah, 
sledimo pa tudi spremembi načina bivanja pred vstopom in po zaključku bivanja v programu. 
 

  

V letu 2021 je štirinajst uporabnikov zaključilo z bivanjem v stanovanjski skupini društva Novi Paradoks. 
Štirje uporabniki so zaključili z bivanjem v skupini po krajšem bivanju - še v času poskusnega obdobja 
namestitve. Bivanje v stanovanjski skupini so ocenili kot manj primerno možnost in se trije vrnili domov 
k svojcem, eden pa je odšel neznano kam. V stanovanjski skupini so bivali le krajši čas, zato relevantne 
ocene o zmožnosti za samostojno življenje ni mogoče podati. Štirje uporabniki so se, po večletnem 
bivanju v stanovanjski skupini, odločili za selitev v zavod, saj so zaradi postopnega poslabšanja 
zdravstvenega (duševnega in telesnega) počutja, potrebovali večji obseg pomoči in zdravstvene 
podpore. Zmožnost za samostojno bivanje smo pri teh uporabnikih ocenili z oceno 1 ali 2. Eden 
uporabnik je bivanje v stanovanjski skupini prekinil zaradi odhoda na prestajanje zaporne kazni za 
kazniva dejanja, ki jih je storil pred vključitvijo v skupino. Njegova zmožnost za samostojno življenje je 
bila sicer ocenjena z oceno 4. Pet uporabnikov je uspešno zaključilo program stanovanjske skupine, 
trije so se preselili v najemniška stanovanja oz. sobe, eden se je vključil v odprto stanovanjsko skupino 
sorodne organizacije, ki mu omogoča bolj samostojno bivanje, ena uporabnica pa se je vrnila domov, 
saj so ji podaljšali možnost zaposlitve v bližini domačega kraja. Zmožnost samostojnega življenja smo 
pri teh uporabnikih ocenili z ocenami 5, 4 in 2. 
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V tem letu se je več uporabnikov odločilo za samostojno bivanje izven stanovanjskih skupin. Vendar pa 
še vedno ocenjujemo, da bi stanovanjsko skupino lahko zapustil še kakšen uporabnik, ki ga pri tem 
ovirajo predvsem nizki prihodki in neugodne razmere na stanovanjskem trgu (uporabniki težko 
pridobijo neprofitno stanovanje). Vse to na odločitev za samostojno življenje deluje zelo negativno in 
nespodbudno.  
 

   
V obdobju zadnjih štirih let (2018-2021) postopoma narašča odstotek prihodov neposredno iz 
psihiatričnih bolnišnic. Odstotek namestitev uporabnikov v naš program neposredno po zaključku 
hospitalne obravnave v psihiatričnih bolnišnicah se je povečal od 50% do 64% vseh namestitev v tem 
letu. Ta podatek nakazuje dobro sodelovanje s strokovnimi službami v bolnišnicah in zaupanje, ki nam 
ga izkazujejo. Stanovalci k nam prihajajo tudi neposredno od svojcev ali podnajemništva, ker 
samostojnega bivanja tam ne zmorejo.  
 
Glede na navedene podatke lahko trdimo, da je cilj: izselitev uporabnika iz stanovanjske skupine, v letu 
2021 dosežen, saj so stanovanjsko skupino zapustili uporabniki, ki izpolnjujejo pogoje za uspešno 
samostojno življenje.  
 
Cilj 11: Zmanjšana stigmatizacija.(Promocija, destigmatizacija) Vplivanje na spreminjanje javnega 
mnenja o osebah z motnjami v duševnem zdravju.   
Merila za doseganje cilja 11 : 

- Število natisnjenih in razdeljenih izvodov zloženk z informacijami o programu. 
- Število natisnjenih in razdeljenih izvodov glasila društva Novi Paradoks – Priložnosti. 
- Število izvedenih predavanj, izobraževanj, dni odprtih vrat in predstavitev delovanja društva. 
- Izvedba letovanja za uporabnike.  

 
Doseganje cilja vplivanje na spreminjanje javnega mnenja o osebah z motnjami v duševnem zdravju 
lahko ocenimo s številom razdeljenega promocijskega in informativnega gradiva (zloženke, interno 
glasilo), s poročilom in odzivom na izobraževanja in posvete, ki jih izvedemo za zainteresirano javnost. 
Prav tako pa poskušamo spreminjati javno mnenje in zmanjševati stigmatizacijo duševne bolezni z 
sodelovanjem z različnimi akterji na lokalni ravni, pri tem pa aktivno sodelujejo tudi uporabniki 
programa. O omenjenem sodelovanju prav tako vodimo evidenco in obveščamo javnost preko medijev 
(objave v časopisih in na radiu). 
 
Na spreminjanje mnenja o osebah s težavami v duševnem zdravju posredno vplivamo tudi z 
organizacijo in izvedbo letovanj za naše uporabnike. V tem letu smo izvedli eno letovanje za vse 
uporabnike programa in štiri letovanja, ki so se ga udeležili uporabniki ene ali dveh skupin. Vsa 
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letovanja so bila izvedena v slovenskih letoviščih: Terme Zreče, Snovik, Strunjan, kjer smo bili pozorni 
na vključevanje uporabnikov v vse aktivnosti, ne glede na njihovo drugačnost. Osebje letovišč se je do 
vseh udeležencev letovanja vedlo profesionalno in korektno, ob odhodu pa so izrazili presenečenje o 
tem kako prijetni, dobrovoljni in prijazni gostje so bili. V interni spletni anketi o zadovoljstvu z 
izvedenimi letovanji v letu 2021 smo uporabnike povprašali po njihovi oceni prijaznosti osebja v 
letoviščih. Vsi uporabniki (29 oseb), ki so podali odgovor na to vprašanje so se strinjali so izbrali odgovor 
strinjam se (38%) ali povsem se strinjam (62%). Uporabnike smo povprašali tudi ali so imeli občutek, 
da je osebje in drugi gostje v letovišču na njih gledalo vzvišeno ali jih zasmehovali, ker imajo težave v 
duševnem zdravju. Več kot 80% vprašanih je bilo mnenja, da jih drugi niso zasmehovali ali se do njih 
obnašali drugače. Vsi vprašani pa so se strinjali, da se je osebje letovišč do njih vedlo kot do vseh ostali 
gostov. 
 
Leta 2021 smo z namenom osveščanja, zmanjšanja stigmatizacije in spreminjanja javnega mnenja o 
osebah z motnjami v duševnem zdravju natisnili in delno že razdelili 500 zloženk s ključnimi 
informacijami o delovanju programa stanovanjskih skupin, 500 izvodov glasila društva Novi Paradoks 
– Priložnosti (letnik III) in 200 izvodov uporabniškega glasila Kilo kofeta – časopisa malovrških 
kofetkarjev – maj, 2021. 
Zaradi omejevalnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije Sars-CoV-2 v letošnjem letu nismo 
izvajali predavanj in večjih izobraževalnih dogodkov za zainteresirano javnost. Prav tako, zaradi 
preprečevanje vnosa morebitne okužbe z boleznijo Covid-19, nismo izvajali dneva odprtih vrat 
stanovanjskih skupin. 
 
Glede na navedene podatke lahko trdimo, da je cilj: zmanjšana stigmatizacija (promocija, 
destigmatizacija), vplivanje na spreminjanje javnega mnenja o osebah z motnjami v duševnem zdravju, 
v letu 2021 delno dosežen. Zaradi vseh omejitev za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19 nismo 
uspeli realizirati vseh načrtovanih aktivnosti (izobraževanja, dnevi odprtih vrat, predavanja…). 
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IV. POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2022 in 2023 

 

 Priprava in realizacija poslovnega načrta je odvisna predvsem od uspešnosti društva pri 
kandidaturi na razpis MDDSZ. V primeru uspešnosti na razpisu v višini zaprošenih sredstev ima 
društvo možnost izplačila povečanega  osebnega dohodka v letu 2022 v višini, ki ga zahteva 
MDDSZ v okviru razpisa, zaposlitve novih strokovnih delavcev za namen širitve programa 
stanovanjskih skupin in realizacije novih programov. 

 

 Program stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju ostaja nosilni program 
društva. Kot smo predvideli že v poslovnem načrtu za leto 2021 je interes društva, da se obseg 
programa stanovanjskih skupin poveča vsaj za eno skupino, ki se bo nahajala v regiji, kjer se 
takšen program ne izvaja, kar je pogoj MDDSZ za predvideno sofinanciranje nove skupine v 
letu 2023 (v letu 2022 se razvoj nove skupine financira iz sredstev uporabnikov, lokalnih 
skupnosti in lastnih sredstev društva). Zaradi velikega števila posredovanih prošenj za 
namestitev v stanovanjske skupine, ki prihajajo iz Gorenjske (Področje delovanja PB Begunje) 
in ukinitve stanovanjske skupine društva Ozara v Jesenicah,  se predvideva ustanovitev 
skupine v Jesenicah ali okolici. Z ustanovitvijo skupine v Jesenicah bi društvo prevzelo izvajanje 
programa stanovanjskih skupin za celo Gorenjsko. Za ustanovitev skupine je potreba 
zaposlitve vsaj ene strokovne delavke, ki se financira iz sredstev programa stanovanjskih 
skupin. 

 

 Zaradi dotrajanosti notranje opreme v skupini Mali Vrh bomo v letu 2022 v sodelovanju z 
lastnikom nepremičnine izvedli renovacijo kuhinje za katero smo že pridobili sredstva za 
nakup osnovnih sredstev iz FIHO. Prav tako je potrebno v skupini Topol zamenjati odtok za 
kanalizacijo in urediti ozemljitev elektrike v kurilnici. Za navedene naložbe bomo kandidirali 
za sredstva iz rezervnega sklada FIHO.  

 
Zaradi plesni v bivalnih prostorih stanovanjske skupine Kranj se bo predvidoma marca 2022 
izvedla montaža rekuperatorjev oziroma odvajalcev vlage iz prostora. Investicija se financira 
iz sredstev programa stanovanjskih skupin in prispevkom lastnika nepremičnine.  

 

 Na podlagi Pravilnika o strokovni verifikaciji socialnovarstvenih programov  (Ur. l. RS, št. 
65/2020), ki je bil sprejet v letu 2020 je pogoj za pridobitev strokovne verifikacije 
socialnovarstvenih programov najmanj triletno izvajanje razvojnega programa in triletno 
sofinanciranje programa s strani MDDSZ. V kolikor bomo uspešni na razpisu MDDSZ za leto 
2022 bomo navedene pogoje že izpolnjevali. Glavni cilj v letu 2022 je izvesti vse postopke za 
pridobitev strokovne verifikacije programa stanovanjskih skupin, najkasneje do novembra 
2022. V namen prijave in izvedbe strokovne verifikacije se bo ustanovila delovna skupina, ki 
bo začela delovati v aprilu 2022.  

 

 V kolikor bodo epidemiološke razmere to omogočale v  društvu načrtujemo realizacijo novih 
programov, ki bi kar v največji meri zaobjeli potrebe oseb s težavami v duševnem zdravju. V 
ta namen je potrebno najprej ugotoviti kakšno je število oseb s težavami v duševnem zdravju 
na področju občin oz. regij  izvajanja programa stanovanjskih skupin  (t.j. ocena števila 
potencialnih uporabnikov – zaznane potrebe s strani drugih služb, ki jih obravnavajo ali samih 
oseb). V skladu z ugotovitvami in zaznanimi potrebami bomo načrtovali in vzpostavili nove 
programe, ki bi učinkovito odgovorili na potrebe ciljne populacije.  
Program zagovorništva je ob dnevnih centrih in stanovanjskih skupinah še edini program, ki 
ga MDDSZ razpisuje v sofinanciranje na področju duševnega zdravja v skupnosti. 
 

               Prav tako bomo v letu 2022 zaposlili strokovno delavko na podprogramu društva    
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               »Izobraževanje uporabnikov, svojcev, prostovoljcev in zaposlenih«, ki bo izvajala  
                izobraževalni modul »Krepitev moči uporabnikov društva« in pripravljala ter izvajala druge  
                izobraževalne aktivnosti. Za pridobitev stroškov dela zaposlene bomo v letu 2022 kandidirali  
               za povečan obseg financiranja s strani FIHO za naveden program. 
 

 Za leto 2022 smo Pripravili Načrt izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v društvu, ki 
predvideva udeležbo na dvanajstih(12) izobraževalnih delavnicah pri zunanjih izvajalcih in 
izvedbo štirih (4) izobraževalnih delavnic za zaposlene  v organizaciji društva. 

 

 V letu 2021 bomo izvedli programe namenjene osveščanju in izobraževanju uporabnikov, 
svojcev, prostovoljcev, zaposlenih in širši laični ter strokovni javnosti, v  obsegu, ki ga bodo 
omogočale omejitve vezane na epidemiološke razmere. Za krepitev  duševnega zdravja 
posameznikov v lokalni skupnosti smo pripravili izobraževalni modul za celovito učenje 
obvladovanja stresnih situacij svojcev, ki imajo v družini osebo s »psihiatrično diagnozo« in vse, 
ki jih problematika duševnega zdravja zanima. Modul, ki je bil prvič izveden v mesecu 
decembru 2019 v Mestni knjižnici Grosuplje se izvaja v sodelovanju z strokovnjaki nevladnih 
organizacij, predstavniki iz javne mreže socialnovarstvenih storitev (koordinator obravnave v 
skupnosti) in strokovnimi delavci iz javne zdravstvene službe, ki skrbi za preventivo na področju 
duševnega zdravja. Delavnica je namenjena svetovanju in izobraževanju svojcev ter 
uporabnikov, organizaciji pomoči in samopomoči ter podpori družinam svojcev ali skrbnikov 
ter enakopravnejšemu vključevanju svojcev v proces zdravljenja. V letu 2022 je predvidena 
izvedba dveh delavnic v Občini Cerknica in Občini Radovljica. 
 

 Prav tako smo za leto 2022 že prejeli namenska sredstva FIHO za letovanje uporabnikov 
programov društva v turističnem naselju Polynesia pri Umagu, ki bo predvidoma izvedeno v 
drugem tednu meseca septembra 2022, upoštevajoč morebitne zdravstvene omejitve. 

 

 Društvo je v januarju 2022 sprejelo nov Statut, ki predvideva ustanovitev prenovljenega 
posvetovalnega organa društva »Strokovni svet« in posvetovalnega organa »Svet 
uporabnikov«. Prednostna naloga v letu 2022 je pridobitev ustreznih kandidatov za navedena 
organa in njihovo konstituiranje. Prav tako je potrebno ponovno opredeliti oziroma 
reorganizirati organe društva in preveriti kriterije  za članstvo v društvu, pravico sodelovanja 
na zboru članov in kandidature v organe društva.  
 

 V maju 2022 po določilih starega statuta, ki predvideva mandatno obdobje organov društva 
pet let, preteč mandat predsedniku in članom upravnega odbora. V maju 2022 bomo sklicali 
izredni volilni zbor članov.  
 

 Z Fakulteto za socialno delo in z Univerzo Sigmunda Freuda smo sklenili dogovor o praktičnem 
delu in obvezni praksi študentov obeh šol v programu stanovanjskih skupin društva. V letu 
2022 je naloga strokovnih delavcev društva, da zagotovijo primerno mentorstvo in spremljanje 
študentov v času izvajanja obvezne prakse v dogovorjenem obsegu ur. 

 

 Za realizacijo vseh navedenih aktivnosti bo potrebno kljub predvidenim sredstvom iz naslova 
razpisa MDDSZ, ponovno zaprositi NLB za podaljšanje limita (april 2022), ter pripraviti vloge za 
kandidaturo na razpise Občin za financiranje programov nevladnih organizacij, predvsem tam, 
kjer se nahajamo z našimi stanovanjskimi skupinami (Cerknica, Grosuplje, Kranj, Radovljica). 

 
Vse naštete aktivnosti bomo izpeljali v sodelovanju vseh postavljenih organov društva s socialnimi 
partnerji ter ob podpori vseh zaposlenih in prostovoljcev. 
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V. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

Društvo Novi Paradoks deluje na podlagi 9. člena Zakona o društvih (60/95, ter 88/99) in v Skladu z 
Zakonom o humanitarnih organizacijah (UR.l. RS št. 89/03) je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje 
na celotnem območju Republike Slovenije. 
 
Poslovne knjige vodimo v skladu s 25. in 26. členom Statuta društva,  z dne 19.01.2022 in pravilnikom 
o računovodstvu z dne 25.02.2008. Poslovne knjige vodimo v skladu s računovodskim standardom SRS 
33, 2007 knjige se vodijo po principu dvostavnega knjigovodstva. 
 
Društvo je opravilo popis osnovnih sredstev, ter popis obveznosti in terjatev na dan 31.12.2021. 
Poslovanje Novega Paradoksa je gospodarno in primerno zaostreni gospodarski in socialno varstveni 
situaciji. 
 
V letu 2021 smo ustvarili 667.333,42 Eur prihodkov. 
Uporabniki so prispevali 200.323,82 Eur 
MDDSZ 217.200,00 Eur 
FIHO  48.335,53 Eur 
Občine 160.790,52 Eur 
ZZZRS (javna dela, višja sila) 7283,03 
Subvencije, donacije, članarine  in drugo (ZPIZ, ZZZS, Sklad invalidov) 25.683,93 Eur 
 
V letu 2021 smo ustvarili 637.940,65 evrov odhodkov. 
Materialni stroški so znašali 93.618,88 Eur 
Stroški storitev 146.853,68 Eur 
Amortizacija 20.148,00 Eur 
Stroški dela: 352.961,99 Eur 
Drugi stroški: 13.199,44 Eur 
Drugi odhodki: 12.158,90 Eur 
 
V letu 2021 smo imeli 29.392,47 evrov presežka prihodkov nad odhodki, ki se prenesejo v društveni 
sklad in skladno z Zakonom o društvih, porabijo za uresničevanje namena in ciljev društva, oziroma za 
opravljanje nepridobitne dejavnosti določene v Statutu. 
 
V okviru programa stanovanjskih skupin smo v letu 2021 izvedli 13501 nočitev za  53 neponovljivih 
uporabnikov, kar je za 11 % več kot v letu 2020. Program se je izvajal na naslovu šestih enot v Ljubljani, 
(Vižmarje in Koseze), Kranju, Šmarju-SAP, Topolu pri Cerknici in Lescah, kjer kapacitete programa 
omogočajo  namestitev 43 oseb.  
 
V letu 2021 je bilo v vseh šestih stanovanjskih skupinah skupaj zaposlenih 19 oseb. V stanovanjskih 
skupinah je izvajalo delo in nudilo strokovno ter laično podporo, 53 različnim stanovalcem, osem 
strokovnih delavk (socialne delavke) s polnim delavnim časom (ena strokovna delavka je prekinila 
zaposlitev v naši organizaciji zaradi zaposlitve drugje), strokovni delavec in strokovna delavka s 
polovičnim delavnim časom, tri laične delavke 1 s polnim delavnim časom, tri laične delavke 2 s polnim 
delavnim časom, ena laična delavka 2 z polovičnim delavnim časom in en zaposlen preko javnih del. 
(Opomba: Vsi zaposleni niso bili v delo vključeni skozi celo leto, tri zaposlene so se kolektivu pridružile 
v drugi polovici leta.) Delo za stanovanjske skupine je opravljala tudi zaposlena v računovodstvu 
društva (obračun oskrbnin, dobropisov) in 21 prostovoljcev, ki je skupaj v letu 2021 opravilo 285 ur 
prostovoljnega dela (predvsem družabništva in spremstva uporabnikov). 
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Od novembra 2021 z NIJZ sodelujemo v sklopu projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve Covid-
19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalcev. Z namenom informiranja uporabnikov, svojcev in 
ostale zainteresirane strokovne javnosti, smo v društvu natisnili več izobraževalnih in predstavitvenih 
brošur. V letu 2021 smo izdali interni časopis Stanovanjske skupine Mali Vrh (200 izvodov), ki 
uporabnikom in širši javnosti omogoča boljšo dostopnost do pomembnih informacij o aktualnem 
dogajanju na področju duševnega zdravja, našem minulem delu ter načrtovanih aktivnostih društva. 
Društveno glasilo »Priložnosti«, je bilo izdano v decembru 2021 in predstavlja strokovne vsebine s 
področja duševnega zdravja. Glasilo je izdano v nakladi 500 izvodov in smo ga  posredovali na naslove 
javnih služb s področja zdravstva in socialnega varstva ter svojcem uporabnikov in članom društva. 
 
Tudi v letu 2021 smo realizirali  tiskanje 600 zloženk z predstavitvijo programa stanovanjskih skupin za 
osebe s težavami v duševnem zdravju. V programu je bilo v letu 2021 izvedenih 30 prostovoljnih ur za 
lektoriranje navedenih publikacij. 
 
6.7. 2021 je Kušar biro d.o.o. izvedel izobraževanje za deset (10) zaposlenih za varnost pri delu in 
varstvo pred požari.  
Zaposleni so se udeležili izobraževanj SZS, Akademije za socialne vede, Znanstveno raziskovalnega 
centra SAZU, NIJZ, MDDSZ, Slovenske Filantropije in drugih NVO, skupaj deset izobraževanj za deset 
zaposlenih. Aktivno smo sodelovali s prispevki na okrogli mizi "prostovoljstvo v času Covid-19 v NVO in 
posvetu MDDSZ "Nastanitveni SV programi v 4. valu epidemije.  
 
Izobraževanja za uporabnike programov v letu 2021: 
V decembru 2021 smo začeli z izvajanjem izobraževalnega modula za uporabnike društva "Treningi 
socialnih veščin", ki poteka v prostorih sedeža društva. 
 
Izobraževanje uporabnikov in prostovoljcev smo izvajali v okviru izobraževalnih, ustvarjalnih, literarnih 
in drugih tematskih delavnic, ki so potekale v prostorih stanovanjskih skupin in na zunanjih lokacijah 
skozi celo leto. Izvedenih je bilo 143 delavnic, ki so se jih udeležili uporabniki in prostovoljci društva. 
 
Kot oblika izobraževanja zaposlenih se ocenjujejo tudi intervizijska srečanja zaposlenih s strokovno 
vodjo programa stanovanjskih skupin, ki smo jih v letu 2021 izvedli devetkrat v prostorih društva 
Ižanska 2a, Ljubljana v živo in preko ZOOM aplikacije. 
 
V letu 2021 smo izvedli naslednje večdnevne (3 nočitve ) izlete: 
 - Terme Snovik (15-18.6.2021 za 9 uporabnikov in 25-28.5.2021 za 11 uporabnikov)  
 - Terme Saliniera ( od 15-18.6.2021 za 13 uporabnikov).  
-  Terme Zreče (22.-25.6. 2021  za 14 uporabnikov). 
 
Letovanje uporabnikov društva v Strunjanu (Salinera) od 24.do 27.9.2021 za 43 oseb. 
 
Zaradi ohranjanja telesne pripravljenosti in ohranjanja duševnega zdravja v času izolacije, pa smo v 
obdobju, ko so epidemiološke razmere to omogočale  opravili  še dvanajst (12) enodnevnih izletov po 
Sloveniji in dva (2) planinska pohoda 
 
Program se je izvajal na podlagi pozitivnega mnenja št. 336/2021-SZS-HK-34, z dne 25.02.2021, ki ga je 
izdala Socialna zbornica Slovenije. 
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Nadzor so v okviru društva opravili: 
 
Notranji nadzor izvaja Nadzorni odbor društva, ki je opravil nadzor letnega poročila na svoji seji dne 
17.3.2022 .                                                                            
Letno poročilo je na svoji seji 15.3.2022 pregledal UO društva. 
Končni pregled in potrditev letnega poročila za leto 2021 je opravil Zbor članov društva dne 21.3. 2021. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Predsednik 
                                                                                                                     Srečko Brumen mag.                                                                                                                                            
                                                                                                                 
         
 

 


