Cenike si lahko ogledate na naši spletni strani:
http://www.dso-novomesto.com/storitve-za-zunanje-uporabnike/

PONUDBA
NAŠIH IZDELKOV IN STORITEV,
NAMENJENIH PRODAJI

Pridne in ustvarjalne roke zaposlenih in nenehno povpraševanje
svojcev, obiskovalcev, zaposlenih in drugih strank, nas vseskozi
vodijo tudi k razvijanju ponudbe naše tržne dejavnosti. Na ta način
smo širše povezani s svojo okolico.

PREHRANA

V službi prehrane nudimo različne vrste mehkih peciv, suhih
piškotov, torte, potice, štručke,
kruh, narezke, obložene
kruhke in ostale jedi po
naročilu (npr. golaž, različne
vrste mesa in prilog…) ter
pozna kosila za domov.
Kontakt
Jerneja Ovniček
07 371 99 52
041 669 083

Sonja Jurečič
07 371 99 57
041 756 358

jerneja.ovnicek@ssz-slo.si

sonja.jurecic@ssz-slo.si

ŠIVANJE
V šivalnici vam lahko izdelamo unikatna darila po naročilu ali pa
se lahko odločite za že v naprej pripravljene izdelke, ki jih med
drugim razstavljamo tudi v vitrini v naši avli. Izbirate lahko med
različnimi predpasniki, kuhinjskimi dodatki, blazinami, prtički,
kokoškami za kruh… Lahko pa se odločite za povsem edinstven
izdelek, ki ga izdelamo po vaših željah. Poleg novih izdelkov
nudimo vsa popravila oblačil (krpanje, krajšanje, menjave
zadrg…).
Kontakt
07 371 99 30
07 371 99 11

FRIZERSTVO, PEDIKURA IN MANIKIRA
Frizerski salon in pedikura sta na voljo tudi zunanjim strankam.
Nudimo kakovostne usluge, katerih cenik je na voljo na naši spletni
strani. Frizerski salon obratuje vsak dan, pedikura in manikira pa
le ob sredah. Na vašo željo vas obiščemo tudi na domu.
Kontakt
FRIZERSTVO

PRANJE PERILA
V pralnici nudimo pranje, sušenje in likanje perila tudi zunanjim
strankam. Peremo vse vrste perila (osebno, posteljnino, odeje…),
z izjemo volnenih izdelkov.
Kontakt
Sonja Jurečič
07 371 99 57
041 756 358
sonja.jurecic@ssz-slo.si

07 371 99 36
FIZIOTERAPIJA
PEDIKURA / MANIKIRA

07 371 99 11

Fizioterapevtska dejavnost v DSO Novo mesto ima bogate
izkušnje pri rehabilitaciji starostnika. Če želite s svojimi težavami
ostati na svojem domu, vam nudimo celovito obravnavo.
Kontakt
Beba Srebrnjak,Tina Mežnar
07 371 99 21
031 377 656
(med 12. in 13. uro)
fizioterapija-nm@ssz-slo.si

DELOVNA TERAPIJA
Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki zajema celostno
obravnavo starostnika na področju rehabilitacije. Delovni terapevti
želimo skupaj z njim doseči najvišjo raven njegove samostojnosti,
zadovoljstva in aktivnega preživljanja
življenja v domačem okolju.
Kontakt
Petra Mihalič, Barbara Ćutuk
07 371 99 51
07 371 99 38
041 888 335
delovnaterapija-nm@ssz-slo.si
ROČNI IZDELKI NAŠIH STANOVALCEV
V okviru delovne terapije potekajo tudi različne kreativne aktivnosti
in ustvarjalne delavnice.
Stanovalci si z ustvarjanjem krepijo
gibalne,
čutne
in
miselne
sposobnosti, dviguje se jim
samopodoba in ohranja občutek
koristnosti in pomembnosti.
Ročne izdelke naših stanovalcev
lahko kupite na recepciji doma.

SOCIALNI SERVIS
V Domu nudimo tudi storitve socialnega servisa:
-

dostava obrokov hrane,
gospodinjska opravila,
spremstvo,
družabništvo.

Kontakt
Simona Špes Šajn, Meta Orač
07 371 99 25
041 200 387
simona.spes-sajn@ssz-slo.si

