Na voljo smo vam za vsa pojasnila
in sprejem naročil.
Cene storitev so objavljene na spletni strani doma.
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» Vsak tiho zori počasi in z leti,
a kamor že greš,
vse poti je treba na novo začeti.« (Tone Pavček)

Starost je življenjsko obdobje, ki ima svoje posebnosti, svoje težave, vendar ni v ničemer manj smiselno od mladosti.
Če se zaradi starostne oslabelosti, bolezni ali invalidnosti znajdete v stanju, ko ne morete sami opravljati potrebnih
del, če vas tare samota in nimate nikogar, ki bi vam pomagal, če ne želite obremenjevati najbližjih, če ne želite ali ne
morete pričakati prostega mesta v domu, nam sporočite in ponudili vam bomo pomoč, spoštljiv odnos in toplo besedo.
Upravičenci do pomoči 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,

» Ne v zdravju, ne v bolezni,
starega človeka ne bi smeli
ločiti od njegove vsakdanje okolice

- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki
nimajo priznanega statusa invalida, pa so brez občasne pomoči
druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

in drugih ljudi zato, ker je star.«
Prof. dr. B. Accetto

- hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali
duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

V okviru socialne oskrbe, ki je strokovno voden proces, nudimo:
•

POMOČ NA DOMU

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:
-

pomoč pri oblačenju, slačenju,

-

pomoč pri umivanju ali kopanju,

-

pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
(hranjenje, menjava plenic …),

-

pomoč pri vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih
pripomočkov,

Gospodinjsko pomoč:
prinašanje enega pripravljenega obroka
hrane,
nakup živil in priprava obroka hrane ,
pomivanje uporabljene posode,
osnovno čiščenje bivalnih prostor z
odnašanjem smeti,
postiljanje in osnovno čiščenje spalnega
prostora,

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s
prostovoljci, sorodstvom,
spremljanje upravičenca pri opravljanju
nujnih obveznosti,
informiranje ustanov o stanju in potrebah
upravičenca,
priprava upravičenca na institucionalno
varstvo.

