Ostale storitve, ki jih nudimo
Pomoč družini na domu

je oblika socialne oskrbe na domu, ki upravičencem
nudi oskrbo v domačem okolju s tremi sklopi opravil:
• Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
(preoblačenje, umivanje, hranjenje,…)
• Gospodinjska pomoč (prinos obroka, nakup živil,
osnovno čiščenje, postiljanje,...)
• Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (druženje,
spremstvo, informiranje,…)
Več informacij na: 051 413 148

Institucionalno varstvo

je oblika obravnave v zavodu, ki upravičencem
nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali
lastne družine. Obsega osnovno oskrbo (bivanje
in organizirana prehrana), socialno oskrbo ter
zdravstveno varstvo.
Več informacij na:
• Enota Idrija, T: 05 37 27 278
• Enota Marof, T: 05 37 34 945

V kolikor potrebujete naše storitve oziroma
se želite z njimi le seznaniti, nas pokličite:

Teja Simonič
koordinatorka neinstitucionalnih programov

GSM: 051 413 148

teja.simonic@duidrija.si
Ali osebno v času uradnih ur:
•
•
•
•

v ponedeljek: od 9h do 11h
v sredo: od 13h do 15h
v petek: od 9h do 11h
po predhodnem dogovoru tudi izven
navedenih uradnih ur

Na naslovu:

Izposoja medicinsko - tehničnih pripomočkov

Dom upokojencev Idrija,

Več informacij na: T: 05 37 27 273

https://www.duidrija.si/

•
•
•
•
•

bolniške postelje
invalidski vozički
hodulje
obposteljne mizice
antidekubitusne blazine

Priprava kosil
• dnevna kosila/malice
• dietna kosila/malice
Več informacij na: T: 05 37 27 266

oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o.
Arkova 4
5280 Idrija

Oskrbovana
stanovanja

Kaj so oskrbovana stanovanja?
Oskrbovana stanovanja najemnikom omogočajo
namestitev v varnem okolju, ki jim pomaga
vzdrževati neodvisnost in predstavljajo most
med domačim okoljem, v katerem upravičenec
ne zmore več povsem samostojnega
funkcioniranja, in institucionalnim varstvom, ki
ga izvajamo v domu upokojencev. Uporabniki
oskrbovanih stanovanj so pretežno sposobni
samooskrbe, zato je cilj izvajalcev le to tudi
ohranjati. Prednost oskrbovanih stanovanj
Doma upokojencev Idrija d.o.o. je v lokaciji,
saj se nahajajo v samem središču mesta Idrija
in s svojo lego omogočajo dostopnost do
zdravstvenega doma, cerkve, vrtca, šole, lekarne,
trgovine, postajališča mestnega avtobusa, saj se
vse našteto nahaja v neposredni bližini. Njihova
lega omogoča najemnikom aktivno vpetost v
dogajanje v lokalnem okolju. Ob tem pa se lahko
po ceniku poslužujejo tudi služb, ki delujejo
znotraj Doma – storitve kuhinje, kozmetičnega
salona s pedikuro, frizerskega salona, storitev
fizioterapije, storitev pralnice, storitve pomoč
družini na domu, storitev informacijske
službe na recepciji Doma upokojencev Idrija
d.o.o. in aktivnosti organiziranih v okviru
Medgeneracijskega centra.

Kdo je upravičen do
oskrbovanega stanovanja?

najema

Osebe, ki:
• so stare nad 65 let in zaradi starosti in pojavov,
ki spremljajo starost, niso v celoti sposobne za
samostojno življenje brez pomoči druge osebe
(mnenje poda osebni zdravnik),
• so sicer mlajše od 65 let, vendar zaradi psihofizičnih
lastnosti niso v celoti sposobne za samostojno
življenje brez pomoči druge osebe (mnenje poda
Center za socialno delo).

Kako do oskrbovanega stanovanja?
Na spletni strani Doma upokojencev Idrija
dobite obrazec Prošnja za najem oskrbovanega
stanovanja, ki jo izpolnjeno in podpisano oddate
na naslov Doma upokojencev Idrija.
Obvezna priloga je mnenje o izpolnjevanju
pogojev upravičenosti, ki ga poda osebni zdravnik
ali center za socialno delo.
O nadaljevanju postopka vas obvesti vodja
storitve.

