
redno izvajanje terapij po navodilih
zdravnika 
izvajanje osnovne nege pri otrocih
in mladostnikih 
izvaja oskrbo lažjih poškodb in
bolezni 
sodeluje z zunanjimi strokovnimi
sodelavci, z učitelji, starši, vzgojitelji 
skrbi za izvajanje ukrepov za
preprečevanje širjenja okužbe s
SARS-CoV-2.

V Domu je zaposlena zdravstvena
delavka, ki skrbi za: 

CENTER
JANEZA LEVCA

LJUBLJANA

ORGANIZACIJSKA
ENOTA DOM,

KARLOVŠKA 18,  
1000 LJUBLJANA

Kontakt

Vodja enote: 01 24 18 106

Svetovalna delavka: 01 24 18 120

Zbornica: 01 24 18 108

www.centerjanezalevca.si/enota/oe-dom/

irena.nose@guest.arnes.si

mojca.bajuk@guest.arnes.si

"Dom je tam, kjer se počutimo doma 
in smo lepo sprejeti." 

(Dalai Lama)

soba, ki je zatemnjena in
oddaljena od vsakdanjega hrupa
in drugih motečih virov ter je
opremljena z različnimi materiali
za vzpodbujanje čutnih zaznav. 

MULTISENZORNA SOBA ali
SNOEZELEN

"Snoezelen" se uporablja na
pedagoškem področju za sprostitev in
je odlična metoda za odpravo
stresnega počutja, pritiskov zaradi
nedoseženih ciljev, za zmanjševanje
agresivnega vedenja. 



KDO?
V Domu CJL bivajo otroci in mladostniki,
ki zaradi oddaljenosti doma od šole in
potrebe po dodatni učni in strokovni
pomoči potrebujejo domsko oskrbo.
Otroci obiskujejo posebni program in
OŠPP v okviru CJL, mladostniki pa
programe nižjega poklicnega in
poklicnega izobraževanja na srednjih
šolah v Ljubljani. 
V času pouka je Dom odprt od
ponedeljka do petka. Otroci in
mladostniki imajo zajtrk, dopoldansko
ali popoldansko malico, kosilo in
večerjo.

NAČIN DELA

INTERESNE DEJAVNOSTI IN
KROŽKI

PROJEKTI / PRIREDITVE

namizni tenis
likovni krožek
vrstniška mediacija
čustveno opismenjevanje
filmski večeri
joga 
vrtnarstvo
nogometni krožek
novinarski krožek  - Mulc
spolna vzgoja
računalništvo /uporaba IKT
Delavnice Rdeči križ
CAP delavnice,…

V popoldanskem času za učence in
dijake izvajamo naslednje krožke in
delavnice:

Otroci in mladostniki bivajo v manjših
vzgojnih skupinah. Vodijo jih specialni
in rehabilitacijski pedagogi, ki
mladostnikom nudijo individualno in
skupinsko učno pomoč, vodene
aktivnosti, jih učijo socialnih veščin,
pomagajo premagovati mladostniške
težave ter dosegati zastavljene cilje.
Vzgojitelji so v stalnem kontaktu s
starši in šolami, s katerimi skupaj
načrtujejo in izvajajo individualiziran
vzgojni program.

vzgojitelji (dopoldanski, popoldanski
in nočni)
medicinska sestra
psihologinja
varuhinje
tehnično osebje (perica, šivilja,
čistilke, hišnik…)
študentje – prostovoljci, ki nudijo
učno pomoč in druženje

ZA UČENCE IN DIJAKE V DOMU
SKRBIJO

Otrokom in mladostnikom poskušamo
omogočiti čim več situacij, v katerih se
naučijo socialnih spretnosti in si tako
pridobivajo znanja, potrebna za
samostojno življenje (opravila na pošti,
banki, skrb za osebno higieno, skrb za
bivalni prostor). Udeležujemo se kino
predstav, razstav, gledališča, športnih
prireditev. Čas pa namenimo tudi igri in
sprostitvi. Imamo veliko igrišče in nekaj
športnih objektov, ki omogočajo
vsakodnevno športno rekreacijo. 

Pustni/srčkov ples
Nogometni turnir
Novoletna večerja
Kostanjev piknik
Čistilna akcija
Likovni vikend
Jadranje
Mladi popotnik
Festival Igraj se z mano


