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Skupaj ustvarjamo in
živimo drugačen vsakdan.

„Strokovnost ter osmisljenost 
zivljenja sta temelj, na katerem 
gradimo naso zgodbo. Stremimo 
k temu, da se starejsi pri nas 
pocutijo varne in sprejete. S tem 
stanovalcem dajemo priloznost, 
da skupaj z nami polno 
prezivljajo svoj vsakdan. Dneve 
se dodatno bogatijo aktivnosti, 
ki jih skupaj s prostovoljci 
ustvarjajo zaposleni."



Predstavitev doma SeneCura Vojnik
SeneCura Vojnik je socialnovarstveni zavod s 
koncesijo v lasti avstrijske skupine SeneCura 
oziroma francoske skupine ORPEA. Naša 
temeljna in prednostna naloga je izvajanje 
institucionalnega varstva z naborom storitev, 
ki zagotavljajo celostno oskrbo in pomoč 
starejšim. Posebnost naše hiše pa je Dializni 
center OptimaMed v zgornjih prostorih, ki 
bistveno zvišuje kakovost življenja dializnega 
pacienta oziroma stanovalca doma, ki te 
storitve potrebuje.

Združujemo 169 stanovalcev, za katere skrbi 
prek 80 zaposlenih. Ponujamo prijetno, 
sodobno in urejeno bivalno ter delovno okolje 
v prijetnem manjšem podeželskem kraju.

Posameznika obravnavamo individualno, pod 
določenimi pogoji pa so v naši hiši dovoljene 
tudi manjše živali, hišni ljubljenčki, ki jih naši 
stanovalci pripeljejo s seboj.

Smo edinstven primer v Sloveniji, saj nudimo 
poleg institucionalnega varstva v svojih 
prostorih na isti lokaciji tudi storitve dializnega 
zdravljenja z vrhunskimi strokovnjaki in 
najsodobnejšo opremo za dializne bolnike. Prav 
tako izvajamo dializo za zunanje uporabnike 
ter nudimo storitev »dializa na počitnicah.«



Ponudba skupine SeneCura za več 
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Spoštujemo potrebe posameznika in se jim 
tudi posvečamo. Zavedamo se, da so ljudje v 
tretjem življenjskem obdobju zelo raznolika 
skupina, ki imajo željo in pravico zadovoljevati 
svoje interese ter živeti življenje tako, kot ga 
želijo in kot so ga navajeni.

Naši zaposleni 
Naše zaposlene odlikujejo ustrezna 
izobrazba, pripravljenost za delo, srčnost 
in sposobnost empatije do sočloveka. Kot 
delodajalec skrbimo, da se naši zaposleni 
nenehno usposabljajo in izobražujejo ter 
tako pri svojem delu sledijo najnovejšim 
smernicam in standardom zdravstvene 
nege in oskrbe pri institucionalnem varstvu.

Sodelovanje s svojci
Svojci so pomembna opora za človeka, ki je 
vključen v institucionalno varstvo. Njihova 
bližina in sodelovanje pri izvajanju storitev 
lahko zelo pomagata tako uporabniku 
domskih storitev kakor tudi zaposlenim, 
ki jim je zaupan v varstvo in oskrbo. Kot 
izvajalec storitev spodbujamo in krepimo stik 
z zunanjim svetom. Svojce na najrazličnejše 
načine spodbujamo in jih vključujemo v 
obravnave ter hišne dogodke.

Prehrana v SeneCuri Vojnik
Prehrana v naši hiši temelji na standardih za 
živila in pripravo hrane za potrebe starejših. 
Jedilnike pripravlja klinični dietetik, kar 
zagotavlja prehransko uravnoteženost 
obrokov. Prav tako ponujamo več vrst dietne 
prehrane. Glavne obroke strežemo v domskih 
jedilnicah ali v sobah z upoštevanjem 
individualnih želja in potreb. Večkrat in z 
velikim veseljem izpolnimo tudi kakšno željo 
ali pripravimo okusno presenečenje.



Dom stoji sredi ograjenega parka, njegove 
sprehajalne poti pa vodijo do kozolca, ki 
daje prijetno senco in varno zavetje tudi v 
najbolj vročih dneh.

Na zgornji strani objekta je veliko urejeno 
parkirišče, ki ga med bivanjem ali obiski lahko 
uporabljajo zaposleni pa tudi stanovalci in 
njihovi obiskovalci.

V domu imamo dnevno kavarno, frizerski 
salon ter ponudbo masažnih in pedikerskih 
storitev.

Kratkočasje in aktivnosti 
V Senecuri vsako leto za stanovalce, njihove 
svojce ter zunanje obiskovalce pripravimo 
vrsto različnih dogodkov.

Namestitvena ponudba

Namestitvena ponudba zajema 53 
enoposteljnih sob, 40 dvoposteljnih sob 
in 12 triposteljnih sob. Vse enoposteljne 
sobe imajo francoski balkon, balkon ali 
izhod na teraso in domski park, kar velja 
tudi za večino dvoposteljnih sob. Vsaka 
soba ima priključek za kabelsko televizijo 
in telefon. Stanovalci si lahko sobo uredijo 
skladno s svojimi potrebami in željami.



V neposredni bližini doma so

• trgovski center,
• pošta,
• banka,
• lekarna,
• frizerske storitve,
• cvetličarne,
• gostinska ponudba,

• avtobusna postaja,
• župnijska cerkev 

z več okoliškimi 
cerkvami,

• sprehajalne in 
rekreativne poti.

Storitve

Z različnimi strokovnimi in podpornimi 
službami v okviru institucionalnega 
varstva izvajamo:
• zdravstvene storitve,
• zdravniške storitve,
• osnovno in socialno oskrbo. 

Posebnosti doma Senecura Vojnik
• del velike skupine SeneCura in ORPEA,
• neposredna bližina in storitve dializne-

ga   centra OptimaMed,
• možnost bivanja s hišnim ljubljenčkom,
• srčna želja,
• večerja ob soju sveč,
• možnost počitniških izmenjav.
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Živimo polno življenje. Dan za dnem. 
Zgodi se, da zaradi bolezni, poškodbe ali 
starostne oslabelosti potrebujemo pomoč. 
Začasno ali trajno. Takrat je dobro vedeti, 
kam po podporo, storitve in izdelke. V 
SeneCura Vojnik bomo veseli, če se boste 
obrnili na nas.

Morda razmišljate o namestitvi v dom – 
zase, za svojega bližnjega ali celo za svojega 
soseda. Stopite v stik z nami, z veseljem 
vam bomo predstavili delo in bivanje pri 
nas ter vam odgovorili na vsa vprašanja 
pa tudi razjasnili morebitne dileme. 


