VREDNOST STORITVE
Storitev pomoč na domu - socialna oskrba na
domu je plačljiva.
Cena za uro neposredne socialne oskrbe znaša

6,00

UGOVOR ZOPER STORITEV
Če uporabnik/ca ni zadovoljen/a z delom
strokovnega delavca/ko ali delom neposredne
izvajalke, lahko v 8 dneh po opravljeni storitvi
vloži ugovor na svet centra, v katerem navedete
razloge nestrinjanja.

EUR

IZVAJANJE STORITVE
Če uporabnik/ca ni zmožen/a plačila storitve
lahko poda na centru zahtevek za oprostitev pri
plačilu socialno varstvene storitve »Pomoč
na domu«

DOKUMENTACIJA
Vloga za pomoč na domu (dobite na centru)
Vloga za oprostitev pri plačilu socialno
varstvene storitve »Pomoč na domu« (dobite na
centru ali na spletni strani Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve)

Storitev se izvaja vestno in natančno, v skladu z
veljavnimi predpisi ter kodeksom etičnih načel v
socialnem varstvu.
Socialno varstveno storitev pomoč družini na domu
v občini Logatec vodi Center za socialno delo
Ljubljana, enota Logatec. Neposredno socialno
oskrbo na domu izvaja usposobljena socialna
oskrbovalka.

POMOČ
DRUŽINI
NA DOMUsocialna
oskrba
na domu
v občini

KJE SE LAHKO
DOGOVORITE ZA
POMOČ NA DOMU?
CSD Ljubljana, enota Logatec
Tržaška c.50A, 1370 Logatec
Vodja programa Pomoči
na domu je
Meta SMOLE, univ.dipl.soc. del.
Tel.št: 01/75 90 674
CSD: 01/75 90 670
E-mail: meta.smole@gov.si

CENTER ZA
SOCIALNO DELO
LJUBLJANA
ENOTA LOGATEC
Tržaška c.50A
1370 Logatec

KOMU JE NAMENJENA SOCIALNA
OSKRBA NA DOMU?

KAJ OBSEGA?
1.

Socialna oskrba na domu je namenjena
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in
druge pogoje za življenje v svojem bivalnem
okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične
bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Gre za različne oblike organizirane praktične
pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem
vsaj za določen čas nadomesti potrebo po
institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini
ali v drugi organizirani obliki.

Storitev je prilagojena
individualnim potrebam
upravičenca.

2.

3.

POMOČ PRI TEMELJNIH
DNEVNIH OPRAVILIH
 pomoč pri oblačenju in slačenju,
 pomoč pri umivanju,
 pomoč pri hranjenju,
 pomoč pri opravljanju osnovnih
življenjskih potreb,
 vzdrževanje in nega osebnih
ortopedskih pripomočkov.
GOSPODINJSKO POMOČ
 prinašanje enega pripravljenega
obroka ali nabava živil in priprava
enega obroka hrane,
 pomivanje uporabljene posode,
 osnovno čiščenje bivalnega dela
prostorov z odnašanjem smeti,
 postiljanje in osnovno vzdrževanje
spalnega prostora.
POMOČ PRI OHRANJANJU
SOCIALNIH STIKOV
 vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem, s prostovoljci in
sorodstvom,
 spremljanje upravičenca pri
opravljanju nujnih obveznosti,
 informiranje ustanov o stanju in
potrebah upravičenca,
 pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov,
 priprava upravičenca na
institucionalno varstvu

KDO SO UPRAVIČENCI?


Osebe stare nad 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobni za samostojno življenje.



osebe s statusom invalida po zakonu o
družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb, ki po oceni pristojne
komisije ne zmorejo samostojnega
življenja, če stopnja in vrsta njihove
invalidnosti omogočata občasno oskrbo
na domu.



druge invalidne osebe, ki jim je
priznana pravica do tuje pomoči in nege
za opravljanje večine življenjskih funkcij.



kronično
bolni
in
osebe
z
dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo
priznanega statusa invalida, pa so po ceni
pristojnega centra za socialno delo brez
občasne pomoči druge osebe nesposobne
za samostojno življenje.



hudo bolni otrok ali otrok s težko
motnjo v telesnem ali težko in najtežjo
motnjo v
duševnem razvoju, ki ni
vključen v organizirane oblike varstva.

