Za odgovorno opravljanje poslanstva socialno-varstvenih storitev
in ob 70. jubileju prejme

GRB OBČINE SEVNICA
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca deluje že 70 let. Skozi svojo bogato
zgodovino se je poslanstvo doma spreminjalo in nenehno razvijalo. Danes je Dom
Impoljca široko prepoznana ustanova institucionalnega varstva tako v regiji kot širše.
Začetki institucionalne oskrbe na Impoljci segajo v leto 1952. Prvi stanovalci doma so
bili posamezniki iz družbenega obrobja, ki so prihajali tako iz posavskega kot tudi
dolenjskega okolja. Za njihovo oskrbo in nego so skrbele bolniške strežnice, po potrebi
pa je Impoljco obiskoval tudi zdravnik Zdravstvenega doma Sevnica, dr. Jurij Pesjak.
Deset let po ustanovitvi je dom doživel prvo dogradnjo. Do leta 1976 je Dom Impoljca
oskrboval že 250 posameznikov. 10 let kasneje so v domu že prevladovali stanovalci s
kroničnimi duševnimi boleznimi, z motnjo v duševnem razvoju in z lažjo
psihoorgansko motnjo. Ti posamezniki so našli svoj dom na Impoljci potem, ko jih v
domovih za starejše niso sprejeli.
Občine Sevnica, Krško in Brežice so v 70. letih prejšnjega stoletja sofinancirale gradnjo
dodatnih nastanitvenih kapacitet, tokrat namenjenih starejšim. Dom upokojencev
Krško so odprli leta 1977, dve leti kasneje pa Dom upokojencev Brežice in Dom
upokojencev Sevnica.
Danes je Dom Impoljca sodobna in za izvajanje svojih programov primerna stavba.
Skupaj z enotami v Brežicah in Sevnici ter z dislociranimi enotami Dom Impoljca nosi
ključno vlogo pri zagotavljanju socialno-varstvenih storitev. Na vseh lokacijah nudi
skupno 556 mest in 5 mest za dnevno varstvo. Ponujajo tudi začasne in krizne
namestitve. So eden večjih delodajalcev v Občini Sevnica. Skupno zaposlujejo preko
430 javnih uslužbencev.
Razvojna naravnanost Doma Impoljca je usmerjena v dobrobit svojih stanovalcev,
katerim nudi vse potrebno za čim bolj prijetno sobivanje. Z izvajanjem raznolikih
programov, tako strokovnih kot tudi družabnih, Dom Impoljca ključno pripomore k
izboljšanju kakovosti življenja stanovalcev.
Osnovno vodilo njihovega dela je spoštovanje edinstvenosti človeka, njegove
življenjske zgodbe in celovitosti. Poslanstvo uresničujejo skozi zaupen odnos,
dragoceno sodelovanje in povezovanje s svojci, širšim socialnim okoljem, sorodnimi
ustanovami, prostovoljci, poslovnimi partnerji. Njihova življenja bogati tudi
medgeneracijsko povezovanje. So Dom kakovosti, ponosni prejemnik standarda
kakovosti E-qalin, ki so ga začeli uvajati že leta 2008.
Z nudenjem strokovnih in kakovostnih storitev po meri stanovalcev, s srčnostjo in
bližino, s povezanim delovanjem in sodelovanjem z različnimi deležniki lokalne in
regionalne skupnosti Dom Impoljca resnično uspešno udejanja svoje poslanstvo –
življenju dajejo pomen.

