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Dom dr. Janka Benedika, eden najso-
dobnejših v regiji in državi, je tudi v leto-
šnje leto stopil s smelimi načrti za 
nadaljnji razvoj: načrtovali so, da bodo v 
procese in pristope vpeljali standard 
vodenja kakovosti ISO 9001, izpeljali 
projekt Demenci prijazna točka in sledi-
li primerom dobre prakse na področju 
digitalizacije celotnega poslovanja. Vse 
to jim je v veliki meri tudi uspelo, končno 
izvedbo načrtovanega pa jim je prepre-
čil izbruh epidemije, ki je delo in energi-
jo usmerila v povsem druge smeri. 
Tako dokončanje lani zastavljenih načr-
tov ostaja vodilo za delo v prihajajočem 
letu, za katerega v domu dr. Janka 
Benedika verjamejo, da nam bo ven-
darle v veliki meri prineslo vrnitev življe-
nja in dela v običajne tirnice.
Kot pravi direktor doma Alen Gril, med 
cilji tako ostaja tudi vzpostavitev medge-
neracijskega centra na Bledu, prvotno 
načrtovana prav za letošnjo jesen. In če 

je bilo zadnje obdobje v znamenju novo-
sti na vsebinskem področju, je za priho-
dnje leto načrtovan tudi eden zadnjih 
večjih projektov na področju prenove 
doma. Načrtujejo namreč, da bodo 
temeljito posodobili še zadnja dva oddel-
ka v drugem in tretjem nadstropju, ki še 
nista bila vključena v projekt prenove v 
zadnjih nekaj letih. Ena od pomembnih 
investicij, ki se je bodo prav tako lotili v 
letu 2021, pa je ureditev dodatnih mož-
nosti za parkiranje; načrtujejo, da bodo 
v sklopu domskih površin lahko zagoto-
vili dodatnih dvajset parkirnih mest.
Seveda ena od najpomembnejših prio-
ritet Doma dr. Janka Benedika ostaja 
širjenje dejavnosti v lokalno okolje. Kot 
poudarja direktor Gril, na tem področju 
delajo v skladu s politiko države in 
usmeritvami stroke, ki gre v zadnjem 
obdobju v smer tako imenovane dein-
stitucionalizacije. »To pomeni, da želi-
mo starejšim omogočiti, da čim dlje 
ostanejo doma, v svojem lokalnem oko-
lju, mi pa jim pri tem pomagamo. Mreža 
socialne oskrbe se bo tako v prihodnje 
zagotovo širila. Potrebe po teh storitvah 
so namreč velike. Tudi zato, ker so 
čakalne vrste za sprejem v dom zares 
dolge. In če za čas, ko starostnik čaka 
na sprejem v dom, lahko zagotovimo 
izvajanje pomoči na domu in socialni 
servis, ki se že zdaj povečuje s tren-
dom okoli deset odstotkov letno, lahko 
v tem obdobju tako starostniku kot nje-
govi družini zelo olajšamo življenje. Naš 
interes in načrt je zato dejavnost širiti 
tako vsebinsko kot po obsegu. Za to pa 
moramo seveda zagotoviti tako kadrov-
ske kot organizacijske kapacitete.« Ena 
od pomembnih novosti, ki jo načrtujejo 
za prihodnje leto, je tudi določitev ključ-
ne osebe za vsakega stanovalca. Življe-
nje v domu bodo po končani epidemiji 
in ponovnem odprtju domske kavarne 
popestrili z izdelavo zanimive ponudbe 
sladic in napitkov. 
Dom dr. Janka Benedika bo svojo deja-
vnost vsekakor tudi v prihodnjem obdo-
bju izvajal in širil na področju vseh treh 

občin, kjer deluje – v Radovljici, Gorjah 
in na Bledu, kjer se v zadnjem obdobju 
intenzivno dogovarjajo tudi za širjenje 
obsega storitev, eden od poudarkov pa 
bo tudi širjenje vsebine izvajanja social-
nih storitev dnevnega varstva v samem 
domu. Za namen širjenja vsebine pro-
gramov socialne oskrbe načrtujejo pri-
dobitev nepovratnih sredstev s strani 
Evropske unije kot države, kar bodo 
izvedli s prijavami na projekte in razpise. 
Seveda pa, kar direktor Alen Gril pou-
darja, odkar je prevzel funkcijo vodenja 
radovljiškega doma za starejše občane, 
eno najpomembnejših področij dela 
ostaja upravljanje kadrov. Prav strokovni 
kadri so namreč temelj dobrega dela 
vsake organizacije, v domovih za starej-
še pa še posebej. Trenutno so v domu 
kadrovsko izpopolnjeni skladno z nor-
mativi. Posebej zadovoljen je, da so si v 
zadnjem obdobju zagotovili visoko stro-
kovne delavce na ključnih položajih.
Prav to je bil eden ključnih razlogov za 
to, da jim je v domu skozi vse leto uspe-
lo v razumnih mejah obvladovati tudi 
epidemijo koronavirusne bolezni. Spo-
mladi so stanovalce pred njo popolno-
ma obvarovali, jesen pa so pričakali 
kadrovsko in organizacijsko pripravljeni 
na novi, kot se je izkazalo še neprimer-
no hujši val od prvega. 
»Pri tem bi se rad za pomoč in dobro 
sodelovanje zahvalil Občini Radovljica in 
županu Cirilu Globočniku, ki nam je že 
spomladi zagotovil posebne kontejnerje 
za izolacijo zaposlenih, za jesen pa mož-
nost vzpostavitve rdeče cone v eni od 
šolskih telovadnic. Prav tako Civilni zaš-
čiti in vsem prostovoljcem, ki nam poma-
gajo. Še posebno pa se zahvaljujem 
vsem svojim sodelavcem, ki delajo z veli-
ko mero motivacije, pridno, prizadevno 
in strokovno. V času epidemije se je še 
posebno izkazala njihova pripadnost 
zavodu. Stanovalcem in njihovim svoj-
cem se zahvaljujem za sodelovanje in 
potrpežljivost, z željo, da se v prihod-
njem letu vendarle vrnemo v ritem življe-
nja, kot smo ga poznali pred epidemijo.«

Smeli načrti tudi za prihodnje leto
V Domu dr. Janka Benedika Radovljica so tudi v letu, ki ga je zaznamovala epidemija, izpolnili 
večino zastavljenih načrtov. Cilji ostajajo visoki tudi za prihajajoče leto, v katerem ostajajo 
osredotočeni na zagotavljanje visoke kakovosti storitev in širjenje dejavnosti v okolje, načrtujejo 
pa tudi obnovo še zadnjih dveh oddelkov in povečanje parkirišč.
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