
ZAPIS K RAZGOVORU O POMOČI NA DOMU  
Dom pod Gorco, 4.4.2019 ob 16 uri 

 
»Telovadba« vsak 1. in 3.četrtek je utečena aktivnost članov naše enote. Fizioterapevtka Doma 
pod Gorco jo izvaja izjemno predano in kvalitetno, za kar smo ji udeleženci zelo hvaležni in ob 
vsaki priložnosti vabim člane, ki se »telovadbe« ne udeležujete, da se nam pridružite. Prepričan 
sem, da bo večina po enkratnem preizkusu »telovadbe« postala stalni udeleženec. Novost, ki jo 
bom skušal prakticirati je, da k terminu »telovadbe« dodamo polurno temo, predvsem iz 

področij delovanja družbe v Podravski regiji, ki jih člani društva še ne ali pa premalo poznajo 

in bi jim lahko koristile. Iz več materialov sem zasledil vesti o izvajanju temeljno 

socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu«, ki je organizirana v okviru formalne oskrbe v 

občinah in katere razvoj država spodbuja v okviru strateških dokumentov s področja socialnega 
varstva. Po razgovorih z člani društva storitev med bolniki s Parkinsonov boleznijo ni bila 
dovolj znana. Prav se mi je zdelo, da te storitve, ki se izvajajo že več let in se predvideva njihova 
krepitev v družbi tudi dolgoročno, spoznamo čimprej. 

 
Tako smo dne 4.4.2019 v Domu pod Gorco  v Mariboru po redni telovadbi organizirali 

predstavitev in razgovor članov društva o tej temi z socialno delavko iz UKC Maribor, Andrejo 
Ivanušič, ki nam je razložila: Kaj je Pomoč na domu ? Kje in kako se ureja?  Kdo je upravičenec 
za Pomoč na domu ? Po kakšnih cenah se izvajajo storitve ? Kako se prijaviti in kam ? Kdo so 

največkrat upravičenci ? Je to pomoč, ki bi jo lahko skrbniki in bolniki s Parkinsonov boleznijo 
več uporabljali ? Razgovora se je udeležilo 24 članov. Poleg 12 članov iz aktivnosti telovadbe 
je prišlo še 10 članov samo zaradi teme. Tema je prava, člani društva pa smo lahko zelo hvaležni 
gospe Andreje, da je temo zelo poljudno predstavila kot tudi opozorila, da so možnosti za še 
boljši razvoj ukrepa pri čemer bo UKC Maribor tvorno in razvojno sodeloval. Mnogi člani, ki 
se razgovora niso mogli udeležiti so me po e-amilu prosili za zapis, ki sem ga naredil iz 

razpoložljivega materiala in predavanja ga. Ivanušičeve ter ga predstavljam v nadaljevanju. 
Zaradi večjega interesa smo z gospo Andrejo dogovorjeni, da temo ponovimo 20.6.2014 ob 
16.00 v Domu pod Gorco v Mariboru. Takrat bo sodelovala tudi predstavnica izvajalca Pomoči 
na domu iz Centra za pomoč na domu Maribor. Ob tej priložnosti bomo s pomočjo projekta 
oglaševanja »Vseživljensko učenje 2019« povabili k temi poleg članov tudi nečlane, bolnike s 
Parkinsonovo boleznijo iz Podravja z upanjem, da se nam pridružijo. Vabljeni !   



 

POMOČ NA DOMU 

Pomoč na domu prinaša spremembo v razumevanje skrbi za invalidno osebo tako, da to 

ni problem posameznih družinskih članov in specializiranih institucij, ampak postaja stvar 

celotnega sistema skrbi za te osebe. Gre za temeljno socialnovarstveno storitev, ki je 

organizirana v okviru formalne oskrbe v skupnosti in katere razvoj država spodbuja v okviru 
strateških dokumentov s področja socialnega varstva.  
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020  

Cilj do leta 2020 je v storitev vključiti 3,5 % prebivalstva starih nad 65 let. Po 43. členu Zakona 
o socialnem vasrtvu so občine dolžne organizirati socialnovarstveno storitev pomoči na domu 

za svoje občane, kar pomeni, da morajo zagotoviti mrežo javne službe na tem področju ter 
skleniti pogodbo ali podeliti koncesijo za izvajanje vsaj enemu izvajalcu. 

OBSEG STORITVE 

Socialno-varstvena storitev Pomoč na domu (v nadaljevanju PND) obsega tri temeljne sklope 

opravil,  v okviru katerih so natančneje specificirana posamezna opravila Storitev se prilagodi 
potrebam posameznega upravičenca, pri čemer pa je upravičenec upravičen do pomoči na 
domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil. 

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodi: pomoč pri oblačenju ali slačenju, 
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje 
in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; 

- gospodinjska pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja 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, kamor sodijo naslednja opravila: 

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

 

UPRAVIČENCI so osebe, ki še zmorejo z občasno pomočjo drugega ohranjati zadovoljivo 
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj 
za določen čas ni potrebno instutucionalno varstvo v zavodu. Po zakonu so do socialne oskrbe 
na domu upravičeni: 

- osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne 

za popolnoma samostojno življenje, 
- osebe s statusom invalida, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega 

življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, 
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 

večine življenjskih funkcij, 
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa 

invalida, pa so po oceni centra za socialno delo nesposobne za samostojno življenje, 
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo (telesno ali v duševnem razvoju) 

 

POSTOPEK PRIJAVE Za  pridobitev storitve pomoči na domu vsak zainteresirani poda 
vlogo osebno na sedežu zavoda ali pisno po pošti. Vloga se poda na obrazcu, ki je dostopen na 
tej povezavi: obrazec vloge Na podlagi vloge koordinator prične postopek na domu 
upravičenca, da pridobi osnovne informacije o storitvi in o bodočem uporabniku.Ob naslednjem 

obisku strokovna delavka ugotavlja upravičenost osebe in preverjanje pogojev za delo. V 
kolikor se po dveh obiskih izkaže upravičenost storitve koordinator in upravičenec izdelata in 

http://www.pomocnadomu.eu/cache/documents/57e63e0b89a5bc086e5f2741/1-OBRAZEC_-PROSNJA_-2016-1.pdf


dogovorita podroben osebni načrt pomoči (določitev opravil, časa trajanja in terminov izvajanja 
storitve, način izvajanja storitve, posebnosti, kontaktne osebe, določitev plačnika, načina 

beleženja prisotnosti socialne oskrbovalke, informiranje o možnosti oprostitve plačila in 
morebitna pomoč pri uveljavljanju oprostitve). Naslednjič se k upravičencu na dom napoti 
socialna oskrbovalka, ki mu že prvič izvede storitev potem nadalje po osebnem načrtu 
upravičenca izvaja pomoč pri opravilih. 
  

KDAJ in KOLIKO traja posamezen obisk in KDO izvaja storitev 

Pomoč na domu se izvaja vse dni v tednu. Posamezen obisk traja najmanj 30 minut, največji 
dnevni obseg pa lahko doseže štiri ure oziroma 20 ur tedensko. Izvajajo jo strokovno 

usposobljene socialne oskrbovalke. 

 

CENIK STORITVE Storitev pomoči na domu je po samem zakonu subvencionirana iz 
proračunov posameznih občin, upravičenci do storitve in drugi zavezanci pa plačujejo storitev 

v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi. Glede na trenutno veljavno ekonomsko ceno 

storitve ter sprejeto in potrjeno višino sofinanciranja občine, v katerih se storitev izvaja (po 
zakonu so občine dolžne storitev pomoči na domu sofinancirati v višini najmanj 50%), znaša 
cena storitve za uporabnika v  Mestni občini Maribor za opravljeno uro storitve 5,31 €, v 
primestnih občinah Hoče, Rače-Fram pa 4,53 €.  Če uporabnik glede na svoje finančne 
zmožnosti stroškov opravljenih storitev pomoči na domu ni sposoben sam plačati, lahko zaprosi 
za oprostitev plačila pri pristojnem Centru za socialno delo Maribor. 
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