Pomoč na domu

Dom Danice Vogrinec Maribor izvaja pomoč družini na domu kot javno službo na teritoriju občin
Miklavž na Dravskem Polju in Duplek.

KDO JE UPRAVIČENEC ZA POMOČ NA DOMU ?

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti
omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in
telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen
čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:

• osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne
za popolnoma 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 oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe
nesposobne za samostojno življenje,
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• 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.

KATERE STORITVE OPRAVLJAMO IN V KAKŠNEM OBSEGU

Storitev socialna oskrba na domu, se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega
naslednje sklope opravil:

• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje
in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

• gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja 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, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne
mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na
institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh
različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

Neposredne storitve pri upravičencu praviloma ne morejo biti krajše od 0,5 ure tedensko
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in ne daljše od 4 ure dnevno oz. največ do 20 ur tedensko.

KAKO DO STORITVE IN KRAJ IZVAJANJA STORITVE

Storitev se začne na zahtevo upravičenca ali zakonitega zastopnika na podlagi pisne vloge in
se sklene dogovor o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve. Vlogo lahko pridobite na
Občini Miklavž na Dravskem polju ali Občini Duplek ter pri koordinatorici pomoči na domu v
Domu Danice Vogrinec Maribor , Čufarjeva cesta 9.

VLOGA ZA ODOBRITEV POMOČI DRUŽINI NA DOMU:

- Občina Duplek

- Občina Miklavž na Dravskem polju

Pomoč na domu je teritorialno vezana na meje delovanja obeh občin in je namenjena
upravičencem, ki prebivajo v občini Miklavž na Dravskem polju in občini Duplek.
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PLAČILO STORITVE
- Cena storitve se oblikuje v skladu z Pravilnikom
o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS,
št. 87/2006, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in na
podlagi soglasja
občine Duplek in občine Miklavž na
Dravskem polju.
- V letu 2016 je cena za uporabnike v Občini
Miklavž na Dravskem polju 4,00
EUR na
uro storitve od ponedeljka
do sobote. Cena storitve za delo ob nedeljah znaša 5,81 €/uro, ob
praznikih 5,93 €/uro. V Občini Miklavž na
Dravskem polju se cena dodatno zniža glede na
mesečni neto dohodek na
družinskega člana v letu 2013. Upravičenost do dodatnega
znižanja cene
ugotavlja Občina Miklavž na Dravskem polju.
- V letu 2016 je cena za uporabnike v Občini Duplek
4,97 EUR na uro storitve od
ponedeljka do sobote

Če uporabnik ni sposoben sam plačati stroškov, niti njegovi otroci ali drugi zavezanci, lahko
prosi za oprostitev plačila pri pristojnem Centru za socialno delo Maribor na predpisanem
obrazcu.

IZVAJALCI

Pomoč na domu izvajajo jo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke zaposlene v Domu
Danice Vogrinec Maribor v skladu s Kodeksom etičnimi načel v socialnem varstvu.

KJE DOBITE ŽELENE INFORMACIJE IN PODATE VLOGO ZA POMOČ NA DOMU ZA
OBČINO MIKLAVŽ

4/5

Pomoč na domu

Podrobnejše informacije dobite pri koordinatorki pomoči na domu:

Koordinator pomoči na domu:

Drago Perger, univ.dipl.psih.,

Telefon: 02 / 480 64 80

E pošta: &nbsp; drago.perger@danica-vogrinec.si Ta e-poštni naslov je zaščiten proti
smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

ali na Občini Miklavž na Dravskem polju in Občini Duplek v času uradnih ur.

Veseli bomo, če se nas glede podrobnejših informacij osebno obiščete v našem Domu!
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