
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 3. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Prenos znanja v socialnem zavodu  TOPOL 
 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

09 - Zdravstvo in socialna varnost 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta 
bilo/i vključeno/i v projekt) 
Fakulteta za socialno delo UL 
Fakulteta za družbene vede 
Deos d.d. 
Občina Šoštanj 
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
V zadnjih letih vlada veliko pomanjkanje kadra za delo v Domu, velika fluktuacija, v domu se 
zaposljujejo mladi in tujci, zato moramo iskati načine za prenos znanja in kompetenc ter ustrezne 
oskrbe vsem, ki jo potrebujejo - znotraj formalnega okolja zavoda in izvajanja pomoči na domu, kot 
tudi prenosa znanja na neformalne oskrbovalce, ki skrbijo za starejše v domačem okolju (ki so 
povečini družinski člani, sorodniki  ali sosedi brez ustreznega znanja) 
Projekt  je obsegal naslednje aktivnosti: z analizo virov, fokusni skupini v domu, pogovori na 
sestankih proučiti načine prenosa znanja in podati predloge oz. priporočila in predstaviti model 
gerontološkega centra na primeru doma Zimzelen – vse skupaj pa predstaviti v priročniku, ki bo 
namenjen za nadaljnjo raziskovanje tega multidisciplinarnega področja in namen aplikacije v 
prakso.  
V Domu je zbranih veliko znanja in kompetenc, ki so pomembne  za dobro delo zaposlenih, po 
drugi strani pa neformalni oskrbovalci -  ožji svojci, sorodniki in sosedi  v skrbi za starega človeka 
doma nimajo zadostnega znanja in bi lažje in bolje lahko skrbeli, če bi imeli ustrezne informacije in 
znanje (o oskrbi, negovalnih procesih, ohranjanju avtonomije in skrbi zase ipd). Z inovativnimi 
pristopi v projektu TOPOL se bo DEOS, PE Center starejših Zimzelen Topolšica lahko razvil v 
gerontološki center Občine Šoštanj.  
 Z rezultati projekta bo pridobil Dom (ki tako lahko zagotavlja ustrezno oskrbo in na pomoči na 
domu, ne nastajajo čakalne vrste;  zaposleni  (ki s svojimi znanji in kompetencami lahko bolje izvaja 
procese socialne oskrbe) ter lokalna skupnost ter neformalni oskrbovalci, saj tako lahko 
zagotavljajo pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo - kot tudi starejši ljudje, ki potrebujejo pomoč pri  
storitvah socialne oskrbe - tako v instituciji kot v domačem okolju. 
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• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
V času poteka projekta smo izvedli načrtovane aktivnosti: proučevanje virov doma, proučevanje 
strokovne literature, redna srečanja, ki smo jih (z izjemo prvega srečanja) izvedli vse na M Teamsu, 
izvedba fokusnih skupin preko Teamsa (potrebe deležnikov: uporabniki, zaposleni, svojci), izvedba 
prenosa znanja v Domu Zimzelen ter v zaključni fazi – izdelava priročnika, kjer obravnavamo 
prenos znanja v socialnem zavodu, upoštevajoč deficitarnost kadra in visoko fluktuacijo ter v 
drugem delu, predstavitev možnosti modela doma kot gerontološki center. Ideja je bila toplo 
sprejeta v lokalni skupnosti in ponuja možnosti razvoja dodatnih storitev Domu Zimzelen 
Topolšica. 
 
 
 
 
 
 

 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Rezultat projekta predstavlja gradivo o prenosu znanja in primerih dobrih praks v socialnem 
zavodu in o modelu gerontološkega centra, v katerega se dom lahko razvije – Dom Zimzelen, kot 
tudi drugi domovi. 
 
 
 

 
 


