Ostale storitve, ki jih nudimo
Institucionalno varstvo

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

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.

Teja Simonič

Več informacij na:
• Enota Idrija, T: 05 37 27 278
• Enota Marof, T: 05 37 34 945

teja.simonic@duidrija.si

Izposoja medicinsko - tehničnih
pripomočkov
• bolniške postelje
• invalidski vozički
• hodulje
• obposteljne mizice
• antidekubitusne blazine

Več informacij na: T: 05 37 27 273

Priprava kosil

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

koordinatorka neinstitucionalnih programov

GSM: 051 413 148
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:
Dom upokojencev Idrija,
oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o.
Arkova 4
5280 Idrija
https://www.duidrija.si/

Pomoč
družini na domu

Kaj je pomoč družini na domu?
Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih

• pomoč pri oblačenju in slačenju
• pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju
osnovnih življenjskih potreb
• nega in čiščenje osebnih ortopedskih
pripomočkov

Gospodinjska 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
• priprava upravičenca na institucionalno
varstvo

Kdo je upravičen do pomoči družini na
domu?
• osebe, stare nad 65 let, ki 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

Kako do pomoči na domu?
Socialna oskrba na domu je strokovno voden
proces in organizirana oblika praktične
pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oziroma
koordinator storitve, izvajalec storitve,
upravičenec, ključni ali odgovorni družinski
člani ter prostovoljni sodelavci.
Storitev se začne izvajati na zahtevo
upravičenca in vsebuje dva dela:
1. del - priprava na izvajanje storitve, sklenitev
dogovora ter izvedbo vseh potrebnih srečanj
med izvajalci, posameznikom in družino,

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

2.del - neposredno izvajanje storitve (do 20
ur tedensko).

• 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

Cena storitve* se oblikuje na podlagi
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev.
Cena ene ure storitve za uporabnika na
delovnik znaša 5,27 EUR.
*storitev sofinancirata Občini Idrija in Cerkno

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

