
Enota Marof

Enota Marof je dislocirana enota 
Doma upokojencev Idrija. Nahaja 
se ob glavni cesti med Idrijo in 
Spodnjo Idrijo, le kilometer stran 
od mestnega središča Idrije.

Tradicija organiziranega varstva odraslih 
oseb v tej enoti sega v leto 1897. Na mestu, 
kjer danes stoji stavba enote Marof, je nekoč 
stala mogočna kmetija in kasneje zavetišče 
za bolne, ostarele in nepreskrbljene ljudi. 
Zavetišče so vodile sestre usmiljenke sv. 
Vincencija Pavelskega. 

Današnja stavba je bila zgrajena leta 1979. V 
njej je 148 nastanitvenih mest v štiri-, tro-, 
dvo- in enoposteljnih sobah. 

Stanovalci imajo možnost nastanitve na 
stanovanjskih oddelkih, varovanih oddelkih 
in negovalnem oddelku. 
Na oddelku, kjer so nastanjeni mlajši 
stanovalci z motnjami v duševnem razvoju 
in težavami v duševnem zdravju, delujejo po 
načelu gospodinjskih skupin. 

Dom upokojencev Idrija, 
oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o.

Enota Marof
Vojkova ulica 35, 5280 Idrija
T: 05 37 34 920
F: 05 37 34 940
https://www.duidrija.si/enota-marof/

Strokovna vodja: 
Romana Kavčič
T: 05 37 34 925
GSM: 041 435 193
romana.kavcic@duidrija.si

Vodja zdravstveno negovalne službe:
Anica Likar 
T: 05 37 34 921
GSM: 041 435 189
anica.likar@duidrija.si

Socialna delavka: 
Urška Podobnik
T: 05 37 34 945
urska.podobnik@duidrija.si

Individualna habilitatorka:
Dorotea Žigon
T: 05 37 34 942
dorotea.zigon@duidrija.si



Duhovna oskrba

Vsi stanovalci imajo pravico do svobodne izbire 
vere, svobodnega izražanja verskega prepričanja 
ali odklonitve njenega izražanja ter svobodo, da 
sam ali skupaj z drugimi, zasebno ali javno, izraža 
svojo vero.

Enkrat mesečno in ob večjih cerkvenih praznikih 
je tako v Domu sveta maša in možnost svete 
spovedi.

Na željo stanovalcev ali svojcev duhovnika pokliče 
osebje Doma.

Enota Marof
Izvajamo institucionalno varstvo odraslih oseb 
z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, 
odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju 
in oseb, ki zaradi gibalne in senzorne oviranosti 
ne zmorejo živeti v oskrbi domačega okolja. 
Stanovalcem nudimo bivanje, prehrano, 
tehnično oskrbo, storitve osnovne oskrbe,  
storitve zdravstvene nege, storitve socialne 
oskrbe in storitve posebnih oblik varstva. 

Socialna služba prva vzpostavi stik z bodočim 
stanovalcem, ga spremlja in vodi v postopku 
sprejema v dom, mu pomaga pri vključitvi v 
domsko življenje, spremlja, svetuje in ureja 
formalne in neformalne zadeve stanovalcev, 
preko individualnega in skupinskega dela 
sodeluje s stanovalci, svojci in ostalimi službami 
v in izven zavoda.

Socialno pedagoška služba načrtuje, vodi in 
usmerja individualno načrtovanje. Z različnimi 
individualnimi in skupinskimi aktivnostmi krepi 
in spodbuja interese stanovalcev, spodbuja in uči 
stanovalce uporabe primernih komunikacijskih 
in socialno-emocionalnih spretnosti, nadgrajuje 
in ohranja znanja, spretnosti in izkušnje, ki jih 
stanovalci imajo, vzpodbuja jih k vključevanju v 
širše okolje. Sodeluje tudi s službami in društvi 
izven zavoda.

V službi socialne oskrbe načrtovano potekajo 
dnevne, tedenske, mesečne in letne aktivnosti 
ter dejavnosti, ki dodajajo vrednost in domačnost 
življenju stanovalcev s posebnimi potrebami, 
da lahko živijo normalno, aktivno in vključeno, 
čeprav v organiziranem institucionalnem 
varstvu.

Zdravstveno negovalna služba izvaja starosti in 
zdravstvenemu stanju primerno strokovno zdravstveno 
nego 24 ur dnevno. Zaposleni v zdravstveni službi 
spremljajo zdravstveno stanje stanovalcev, izvajajo 
medicinsko-tehnične posege, lajšajo zdravstvene 
težave, svetujejo in izvajajo zdravstveno vzgojno delo 
ter storitve po navodilih lečečega zdravnika iz ZD Idrija 
in psihiatra specialista iz PB Idrija.

Fizioterapija v domu se izvaja kot preventiva in 
zdravljenje stanovalčevih bolezni, lajšanje bolečin ter 
rehabilitacija po različnih poškodbah. Osnovni namen 
fizioterapije je z uporabo načrtovanih metod gibalne 
terapije in fizikalnih energij razvijati, vzdrževati ali 
ponovno vzpostaviti optimalno gibanje in funkcijske 
sposobnosti v vseh življenjskih obdobjih stanovalca,  
ter glede na okoliščine, kot so staranje, poškodbe, 
bolezni, okvare, zmanjšane zmožnosti/invalidnosti, 
zdravstvenega stanja in okoljskih dejavnikov. 

Delovna terapija zajema vsa področja človekovega 
delovanja: dnevne aktivnosti, izobraževanje, delo, 
igro, prosti čas in sodelovanje v družbi. Obravnava 
posameznike, katerih vsakodnevno življenje je 
ovirano, omejeno ali oteženo zaradi staranja, bolezni,  
posledic poškodb ali motenj v duševnem zdravju 
in telesnem razvoju. Pomembna je pri aktivnem 
vključevanju stanovalca v vsakodnevne aktivnosti v 
smislu organizacije časa in smiselnih aktivnosti ter 
socializacije.

Z vsemi aktivnostmi želimo stanovalcu omogočiti čim 
bolj samostojno, kakovostno in aktivno preživljanje 
časa tako v Domu kot v širšem okolju.


