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01. Izvajanje pomoéi na domu 

Dom poéitka Menge§ jc priéel 2 izvajanjem pomoéi na domu za obéino Trzin v prvi polovici 
lcta 2006. Izvajanje pomoéi na domu obsega socialno oskrbo V primeru invalidnosti, starosti 
ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. 

Dej avnost storitve pomoéi na domu obsega: 

Obseg in vsebino socialne oskrbe se prilagodi potrebam posameznega uporabnika. Pravilnik o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.L. RS, §t. 45/2010 s sp1veme1nbami)v 
6. élenu navaja, da je upraviéenec upraviéen do pomoéi na domu, éc potrebuje najmanj dvc 
opravili iz dveh razliénih sklopov opravil, ki pa so: 

A. 

<><><><><>(§ 

000000;; 

oooooo 

pomoé pri temcljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo : 

pomoé pri oblaéenju, slaéenju, 
pomoé pri umivanju, 
pomoé pri hranj enj u, 
pomoé pri opravljanju osnovnih iivljenjskih potreb, 
vzdrievanje in nega oscbnih ortopedskih pripomoékov, 
ostalo. 

gospodinjska pon1o‘c', kamor sodijo: 
prina§anjc enega pripravljenega obroka hrane, 
nabava iivil in priprava cnega obroka hrane, 
pomivanje uporabljene posode, 
osnovno éi§éenjc bivalncga dela prostorov 2 odna§anjem smeti, 
postiljanje in osnovno vzdrievanje spalnega prostora, 
ostalo. 

pomoé pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: 
vzpostavljanje socialne mreie z okoljem, prostovoljci in s sorodstvom, 
spremljanje upraviéenca pri opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov 0 stanju in potrebah upraviécnca, 
priprava up1‘avi(‘5c11ca na institucionalno varstvo, 
ostalo. 

Upravi‘c'enci storitcv pomoéi na domu so nasled nji: 

Oscbe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, ncsposobnc za 
samostoj no iivljenj e;

0 osebe s statusom invalida (po Zakonu o druibcnem varstvu du§cvno in telesno 
prizadetih oseb) ki po oceni pristojne komisije nc zmorejo samostojnega zivljenja, éc 
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogoéa obéasno oskrbo na domu; 
drugc invalidnc osebe, ki jim je priznana pravice do tuje pomoéi in nege za opravljanje 
veéine iivljenj skih funkcij;



o kroniéno bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa 
invalida, pa so po oceni pristojncga centra za socialno delo brez obéasne pomoéi druge 
osebe nesposobne za samostojno iivljenje in 
hudo bolan otrok ali otrok s teiko motnjo v tclesnem ali teiko in najteijo motnjo v 
du§evnem razvoju, ki ni vkljuéen v organizirane oblike varstva. 

Postopek izvajanja pomoéi na domu: 

Storitcv se priéne na zahtevo upraviéenca ali njcgovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva 
dela: 

ugotavljanje upraviéenosti do storitve, pripravo in sklcnitev dogovora 0 obsegu, 
trajanju in naéinu opravljanja storitve, organiziranje kljuénill élanov okolja ter 
izvedbo uvodnih sreéanj med izvajalcem in uporabnikom ali druiino, izvajanje 
storitve na domu uporabnika po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obscgu. 

Mctoda dela: 

Pomoé na domu se izvaja po metodi dela s posameznikom in d1'u7T.ino ob mctodi dela s 
skupnostjo. Neposredno izvajanje pomoéi na domu uporabnika sc izvaja po naéelih dobre 
praksc okolj a, v katerim Zivi uporabnik. 

Izvajalci pomoéi na domu 

Vsi socialni oskrbovalci, zaposleni v Domu poéitka Mengeé, izvajajo storitve pomoéi na 
domu v treh obéinah, in sicer: Trzinu, Meng§u in Lukovici. Kroiijo in se éez doloéen éas 
zamcnjajo.



02. Uporabniki 

GRAF: §tev1'lo ur na mesec pri uporabnikih 

Stevilo ur na mesec pri uporahnikih V obéini Trzin V obdobju 01! 
1.1.2019 do 31.12.2019 
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Iz tabele je razvidno, da so socialni oskrbovalci opravili v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 
skupaj 1980,5 efektivnih lll‘ neposredncga dela z uporabniki oziroma povpreféno 165 ur na 
mesec. 
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GRAF: §tevilo obiskov na mesec pri nporabnikih 

étevlio oblskov na mesec prl uporabniklh v obéinl Trzin v 
obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 
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Iz tabele je razvidno, da so socialni oskrbovalci opravili v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 
skupaj 1764 obiskov pri uporabnikih oziroma povpreéno 147 obiskov na mesec. 
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Oblike izvajanja pomoéi na domu pri uporabnikih v letu 2019 
Zaéetek in morcbitni konec izvajanja pomoéi na domu 
Starost upon-abnikov 

Tabela: Starost, zaéctck in konec 
Uporabniki Stnrost Zaéctek Konec 

izvajanja PND izvajanja 
PND 

1. 83 2013 
2. 88 2015 
3. '78 2017 
4. 79 2017 
S. 84 2017 
6. 89 2017 
7. 74 2018 Sep. 2019 
8. 61 2018 
9. 80 2018 
10. 8-1 2019 Dec. 2019 
I I. 78 2019 
12. 88 2019 
I3. 92 2019 Dec. 2019 
14. 76 2019 

V obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 je Dom poéitka Mengeé izvajal pomoé na domu za 
skupaj ‘étirinajst uporabnikov. 

Uporabniki so potrcbovali predvsem pomoé pri temeljnil1 dnevnih opravilih pomoé v 
gospodinjstvu ter pomoé pri ohranjanju socialnih stikov. 
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Zaéetki in prenelmnja pomoéi na domu v letu 2019: 

Tabcla: Zaéctki in prenehanja izvajanja pomoéi na domu 

Mesecl 2019 Zaéctckl Prenchanjcl 
§t. uporabnikov §t. uporabnikov 

J anuar 
F ebru ar 
Marec 
April 

I9 Maj 
I0 Junij 

Julij 

Avgust 
September 1 

Oktober 1 

November 
December 2 
Skupaj 5 3 

Iz tabele je razviclno, da smo v letu 2019 priéeli na novo izvajati pomoé na domu pri petih 
uporabnikih, pri treh smo s pomoéjo na domu prenehali. 

Razlogi za prcnehanje izvajanja pomoéi na domu so bili naslednji: 

Tabela: Razlogi za prenehanje izv. pomoéi na domu 

Vzrok prenehanj a St. uporalmikov 
Smrt 1 

Sprejem V dom 1 

Drugo 1 

Skupaj 3 

Vzrok prenehanja izvajanja pomoéi na domu je bila v enem primem smrt uporabnika, v enem 
ritneru s re'em v do1n in v enem rimeru renehan'e otreb. P P J P P J P 

Pokretnost uporabnikov 

Tabela: Pokretnost uporabnikov 

Pokrctnost §. uporabnikov 
Nepokretni 6 
Pokretni 6 
Pokreten s pomoéjo 2 
Skupaj 14 

I2 tabele je razvidno, da so pomoé potrebovali: pokretni, nepokretni in pokretni s pomoéjo. 
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Podatki 0 druiinski skupnosti uporalmikov v letu 2019 

Tabcla: Podatki o bivanju uporabnikov 

Podatki o bivanju §t. uporabnikov 
Zivi sam 6 
Neurej ene bivanjske razmere / 

Zivi skupaj z otroci ali dmgimi 8 
sorodniki 

Tabela nam prikazuje, da je osem uporabnikov iivelo skupaj 7. otroci ali drugimi sorodniki, 
‘éest uporabnikov pa je iivelo samih. 

03. Plaéilo socialno varstvene storitve 

Vsi uporabniki izvajanja pomoéi na domu so bili samoplaéniki. 

04. Izvajanje storitev 

éas opravljanja storitev 

Storitve pomoéi na domu se izvajajo vsc dni v tednu ml 7.00 do 14.30 ure. 

05. Kilometrina 

Tabela: Podatki o prevoienih kilomctrih v Obfiini Trzin 

Mcscc I 2019 §t. kilomctrov 
januar 482,4 
februar 388,1 
marec 365,5 
april 461,5 
maj 378,5 
junij 540,7 
juli j 903,7 
avgust 858,2 

september 575,] 
oktober 384,5 

november 454,8 
decembcr 247,3 
slcupaj 6040,3 

Tabela nam prikazuje, da so socialni oskrbovalci v letu 2019 v Obéini Trzin skupaj prcvozili 
6040,3 km oziroma povpreéno 503,3 km na mesec. 
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06. Finanéno poroéilo 

V letu 2019 smo storitve pomoéi na domu v Obéini T rzin opravljali celo Ieto. Na osnovi 
veljavne acne in opravljenih storitev so znafiali prihodki 34.906,4l evrov, odhodki 36.875,93 
evrov in preseiek odhodkov nad prihodki v vi§ini 1.969,52 cur. Podroben pregled prihodkov 
in odhodkov po vrstah je prikazan v spodnji tabeli: 

Za p. 
§t. naziv v EUR 

1. PRIHODKI 
- uporabniki l3.l84,40 
- Obéina Trzin 21.722,0| 

sknpnj 34.906,4I 
2. ODHODKI 

- strofiki dcla 28.74100 
- kilomclrina 2327,89 
- oslnli sIro§ki 5.803,04 

skupnj 36.875,93 
3. PRESIEZEK ODHODKOV NAD PRII-IODKI -1.96952

~ Lidija Krivec Fugger, uni I i l.soc.del. 
direktorica 

//i‘1?>-


