Dom upokojencev Idrija,
oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o.
Arkova 4, 5280 Idrija
http://www.duidrija.si
info@duidrija.si

Enota Idrija
Arkova 4, 5280 Idrija

Enota Idrija
T: 05 37 27 270
F: 05 37 27 283

05 37 27 272
urska.mocnik@duidrija.si

Enota Marof
T: 05 37 34 920
Samoplačniška
izposoja
medicinskotehničnih pripomočkov: bolniške postelje,
invalidski vozički, hodulje, obposteljne
mizice, antidekubitusne blazine
T: 05 37 27 273, 051 413 132
mirijam.kalan@duidrija.si
Priprava obrokov za zunanje uporabnike:
Dnevna kosila/malice, dietna kosila/malice
T: 05 372 72 79, 051 413 133
robert.rupnik@duidrija.si
Medgeneracijski center:
Različne aktivnosti za zunanje uporabnike,
oddaja prostorov
T: 041 430 581
medgeneracijski.center@duidrija.si

Direktorica:

Urška Močnik

Socialna delavka:
Janja Grošelj
T: 05 37 27 278

janja.groselj@duidrija.si

Vodja zdravstvene nege in oskrbe:
Mirijam Kalan

T: 05 37 27 273, 051 413 132
mirijam.kalan@duidrija.si

Pomoč družini na domu in oskrbovana
stanovanja:
Teja Simonič

T: 051 413 148

teja.simonic@duidrija.si

Enota Idrija

Dom je bil zgrajen v javno - zasebnem
partnerstvu ob upoštevanju sodobne
zasnove domov za starejše.
V domu je 153 postelj v eno in dvoposteljnih
sobah. Vsaka soba ima lastne sanitarije.
Stanovalcem so na voljo čajne kuhinje in
dnevni prostori za druženje ter skupne
aktivnosti.
V pritličju so skupna jedilnica, knjižnica in
kapela ter prostori za delovno terapijo in
fizioterapijo.
Stanovalcem doma nudimo:
• nastanitev na stanovanjskem, negovalnem
in varovanem oddelku,
• ustrezno in po potrebi zdravstvenemu,
stanju prilagojeno prehrano,
• zagotavljamo ustrezno čistočo osebnih ter
skupnih prostorov in pranje perila,
• zdravstveno nego, oskrbo in ambulantne
storitve v sodelovanju z ZD Idrija,
• storitve fizoterapije in delovne terapije,
• socialno oskrbo, ki zajema varstvo, vodenje
in posebne oblike varstva,
• svetovanje pri reševanju stisk in pomoč pri
urejanju pravic stanovalcev.

Stanovalci se lahko vključijo v različne dejavnosti,
ki potekajo v domu: pevska skupina, kreativne
delavnice, pogovorne skupine, skupine starih
ljudi za samopomoč, telovadna skupina, vaje za
ravnotežje, itd …
Organizirane so družabne prireditve, praznovanja,
gostovanja umetnikov, glasbenikov, izleti, …
V domski knjižnici so na razpolago knjige za
vse okuse in dnevni časopisi, redno si knjige
izposojamo tudi v Mestni knjižnici.
Želimo, da stanovalci ostajajo povezani z življenjem
v skupnosti. Te vezi gojimo tako, da sodelujemo z
društvi in ustanovami v našem okolju, še posebej
z vrtci, osnovno šolo in gimnazijo.
V domu je domska kapela, namenjena osebni
molitvi in verskim obredom, enkrat mesečno je
maša v prireditvenem prostoru v pritličju.
Obiski v domu so od 8.00 do 20.00.
Na negovalnih oddelkih so zaradi organizacije
delovnega procesa obiski zaželjeni od 10.00 do
19.00.
V stavbi Doma je frizerski salon in Center
zdravja in lepote, kjer imajo stanovalci možnost
samoplačniškega dostopa do frizerskih storitev,
manikure, pedikure itd.

Kdo lahko zaprosi za sprejem v dom?

Za namestitev v Dom lahko zaprosite državljani Republike
Slovenije starejši od 65 let, ki zaradi starosti in drugih
razlogov niste več sposobni popolnoma samostojnega
življenja ali potrebujete pomoč zaradi zdravstvenih
težav. Do institucionalnega varstva ste upravičeni, tudi če
imate težave zaradi demence in potrebujete vključitev v
organizirano obliko pomočit er osebno spremljanje.

Postopek za sprejem v dom:

Oddati je potrebno prošnjo za sprejem ali premestitev v
institucionalno varstvo in ji priložiti:
• zdravniško mnenje,
• izjavo zavezanca za plačilo,
• pooblastilo oz. odločbo o skrbništvu v primeru,
da prošnje ne vlagate sami.

Kdaj pridem na vrsto za sprejem?

Vašo vlogo bo obravnavala Komisija za sprejem,
premestitev in odpust, ter vas uvrstila na seznam čakajočih.
Ko bo na voljo za vas primerno prosto mesto, vas bo
socialna delavka o tem obvestila, ter vas povabila k
sprejemu .

Kaj potrebujem ob prihodu v dom?

•kartico zdravstvenega zavarovanja z urejenim obveznim
in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
• veljavni osebni dokument,
• osebno garderobo, ki se označi in pere v domski pralnici,
• pribor za osebno higieno,
• zdravila,
• morebitne ortopedske in druge pripomočke, ki
jih uporabljate.

Kje dobim obrazec?

V domu upokojencev, na spletni strani Doma upokojencev,
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

