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Opažate, da ko ste starejši:
 težje opravljate vsakodnevna opravila,
 ne morete si pripraviti redno prehrano,
 ne zmorete več gospodinjskih opravil,
 počutite se osamljeni.
Še zlasti, če ste bolni.
Kljub temu, želite ostati na svojem domu, v svojem domačem okolju skupaj s svojci in prijatelji...
Postavlja se Vam vprašanje KAJ STORITI?
da bi si olajšali vsakodnevne težave v starosti ali v primeru bolezni, invalidnosti, če nimate svojcev ali ti niso v
bližini ali pa so le-ti preobremenjeni s svojim življenjem in potrebujete pomoč.
Odgovor na tako vprašanje je javna služba

POMOČ DRUŽINI NA DOMU KOT
SOCIALNA OSKRBA NA DOMU
Pripravljeni smo Vam pomagati pri naslednjih STORITVAH
IN OPRAVILIH:
UPRAVIČENCI:
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
- pomoč pri oblačenju / slačenju,
- pomoč pri umivanju,
- pomoč pri hranjenju,
- pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb in
- vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov
gospodinjska pomoč
- prinašanje enega pripravljenega obroka,
- 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 s sorodstvom,
- spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti,
- informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
- priprava upravičenca na institucionalno varstvo









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,
druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih
funkcij,
kronično bolne 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 in
hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni
vključen v organizirane oblike varstva.
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