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01. Izvajanje pomoéi na domu 

Dom poéitka Menge§ je priéel z izvajanjem pomoéi na domu za obéino Trzin v prvi polovici 
leta 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. 

Dejavnost storitve pomoéi na domu obsega: 

Obseg in vsebino socialno oskrbe se prilagodi potrebam posameznega uporabnjka. Pravilnik o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.L. RS, §t. 45/2010 s spremembami) V 
6. élenu navaja, da je upraviéenec upraviéen do pomoéi na domu, ée potrebuje najmanj dve 
opravili iz dveh razliénih sklopov opravil, lci pa so:

- 

A. pomoé pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo :

0
O
0 

pomoé pri oblaéenju, slaéenju, 
pomoé pri hranj enju, umivanju in opravlj anju osnovnih iivlj enj skih potreb, 
vzdrievanje in nega osebnih ortopedskih pripomoékov. 

gospodinjska pomoé, kamor sodijo: 
prina§anje enega pripravljenega obroka hrane, 
nabava iivil in priprava enega obroka hrane, 
pomivanje uporabljene posode, 
osnovno éi§éenje bivalnega dela prostorov z odnaéanjem smeti, 
postiljanje in osnovno vzdrievanje spalnega prostora. 

pomoé pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: 
vzpostavlj anje socialne mreie z okoljem, prostovoljci in s sorodstvom, 
spremljanje upraviéenca pri opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov o stanju in potrebah upraviéenca, 
priprava upraviéenca na institucionalno varstvo. 

Upraviéenci storitev pomoéi na domu so naslednji: 

Osebe, stare nad 65 let, ki so zaradiostarosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za 
samostojno iivljenje; 

osebe s statusom invalida (po Zakonu o druibenem Varstvu duéevno in telesno 
prizadefih oseb) ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega iivljenja, be 
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogoéa obéasno oskrbo na domu; 

0 dmge invalidne 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 pristojnega centra za socialno delo brez obéasne pomoéi druge 
osebe nesposobne za samostojno iivlj enje in 

o hudo bolan otrok ali otrok s teiko motnjo v telesnem ali teiko in najteijo motnjo v 
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duéevnem razvoju, ki ni vkljuéen V organizirane oblike varstva.



Postopek izvajanja pomoéi na domu: 

Storitev se priéne na zahtevo upraviéenca ali njegovega zakonitega zastopnjka in vsebuje dva 
dela: 

1. ugotavljanje upraviéenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, 
11°aj anju in naéinu opravljanja stofitve, organiziranje kljuénih élanov okolja ter 

2. izvedbo uvodnih sreéanj med izvajalcem in uporabnikom ali druiino, izvajanje 

storitve na domu uporabnika po dogovoxjenih vsebinah in v dogovorj enem obsegu. 

Metoda dela: 

Pomoé na domu se izvaja po metodi dela s posameznikom in druiino ob metodi dela s 

skupnostjo. Neposredno izvajanje pomoéi na domu uporabnjka se izvaja po naéelih dobre 
prakse okolja, v katerim iivi 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 
zamenjajo. 
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02.. Uporalbnild 

GRAJF: §tevillo ur na mesec pri uporabnikih 

§tevilo ur na mesec pri uporabnikih v obéini Trzin v obdobju od 
‘il.’d.20fi}8 do 31.12.2018 

122 125.51 

700-5 955 955 . 

Iz tabele je razvidno, da so socialni oskrbovalci opravili v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 
skupaj 13115 efektivnih ur neposrednega dela ;r. uporabniki oziroma povpreéno 109,5 ur na 
mesec. 
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GRAIF: §tevi1o obiskov na mesec pri uporabnikih 

étevilo obiskov na mesec pri uporabnikih v obéini Trzin v 
obdobju 001 1.1.2018 do 31.12.2018 

Iz tabele je razvidno, da so socialni oskrbovalci opravili v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 
skupaj 11262 obiskov pri uporabnikih oziroma povpreéno 105,11 obiskov na mesec. 
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Oblike izvajanja pomoéi ma domu pri unpombnnikifin v levtu 2018 
Zaéetek in morebitni lkormec izvajanja pomoéi na domu 
Starost uporabnikov 

Tabelaz Star-ost, zaéetelk in konec 
Uporabniki Starost Zaéetek Konec 

izvaj anja PND izvajanja 
PND 

1. 2006 Mai 2018 
2. 2008 Okt. 2018 
3. 2013 
4. 2014 Jan. 2018 
5. 2015 
6. 2017 
7. 2017 Feb. 2018 
8. 2017 
9. 2017 
10. 2017 
1 1. 2018 
12. 2018 
13 . 2018 
14. 2018 April 2018 
15. 2018 Maj 2018 
16. 2018 Dec. 2018 

V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 je Dom poéitka Menge§ izvajal pomoé na domu za 
skupaj §estnajst uporabnikov. V Ietu 2018 je priéel izvajati pomof. na domu pri §estih 
uporabnikih, prenehal pa pri sedmih uporabnikih. 

Uporabniki so potrebovali predvsem pomoé pri temeljnih dnevnjh opravilih pomoé v 
gospodinj stvu ter pomoé pri ohranj anju socialnih stikov. 
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Zaéetki in prelmehanja pomoéi mm domu v lletu 2018: 

Tabela: Zaéetki in prenehanja izvajmmja pomoéi ma domu 

Mesecl 2018 Zaéetekl Prenehanjel 
‘fit. Et. rabnikov 

Januar 2 1 

Februar 1 1 

Marco
1

A 
Oktober 1 1 

November 
December 2 1 

6 7 

Iz tabele je razvidno, da smo v letu 2018 priéeli na novo izvajati pomoé na domu pri ‘s'estih 
uporabnikih, pri sedmih smo s pomoéjo na domu prenehali. 

Razlogi za prenehanje izvajanja pomoéfi ma domu so bili naslednji: 

Tabela: Razlogi za prenehanje izv. pomoéi na domu 

Vzrok 
Smrt 4 
S ' vdom 2

1

7 

Vzrok prenehanja izvaj anja pomoéi na domu je bila v §tirih primerih smxt uporabnika, v dveh 
primerih sprejem v dom in v enem primeru prenehanje potreb. 

]Pokretnost Imporabnilkov 

Tabella: Pokretnost uporabnikov 

Pokretnost 
N . 6 
Pokretni 6 
Pokreten s 

' 4
6 

Iz tabele je razvidno, da so pomoé potrebovaliz poktretni, nepolcretni in pokretni s pomoéj o.
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Podatki o druiinslkfi skunpnosti uporabnikov v letu 2018 

Tabella: Podatki 0 bivanju unporabnikov 

Podatki 0 bivanju §t. uporabnikov 
Zivi sam 5 
Neurej ene bivanj ske razmere / 

Zivi skupaj z otroci ali drugimi 
sorodniki 1 1 

Tabela nam prikazuje, da je ennajst uporabnikov iivelo skupaj z otroci ali drugimi sorodniki, 
pert uporabnikov pa je iivelo samih. 

03. Plaéilo socialno vaurstvene storitve 

Vsi uporabniki izvajanja pomoéi na domu so bili saxnoplaérfiki. 

04. Izvajanje storitev 

Cas opravljanja storitev 

Storitve pomoéi na domu se izvajajo vse dni v tednu od 7.00 do 14.30 ure. 

05. Kilometrina 

Tabela: Podatki 0 plrevoienih kilometrih v 0béini']1‘1rzin 

Mesec I 2018 ‘ét. kilometrov 
januar 691,2 
februar 546,7 
marec ‘ 677,1 
april 625,2 
maj 476,5 
junij 331,2 
julij 334,2 
avgust 335,1 

september 295,7 
oktobcr 413,1 
november 321,8 
december 356,3 
skupaj 5404,1 

Tabela nam prikazuje, da so socialni oskrbovalci v letu 2018 V Obéini Trzin skupaj prevozili 
5404,l km oziroma povpreéno 450,3 km na mesec. 
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06. Finanénaa poroéilo 

V letu 2018 smo storitve pomoéi na domu v Obéini Trzin opravljali celo leto. Na osnovi 
veljavne ccne in opravlj enih storitev so zna§a1ipn'hodki 23.255,7 8 evrov, odhodki 23 .210,63 
evrov in presezek prihodkov nad odhodki V vi§ini 45,15 eur. Podroben pregled prihodkov in 
odhodkov po vrstah je prikazan v spodnji tabeli: 

Zap. 
§t. naziv ~ v EUR 

1. PRIHODKI 
- samoplaéniki 8.783.87 
- Obéina Trzin 14.471,91 

skupaj 23.255, 78 
2. ODHODKI 

- stméki dela 20.102.34 
- kilometrina 2,053.55 
- ostali stroéki 1.054,74 

skupaj 23.210,63 
3. PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 45,15 

~~ 
Lidija Krivec Fugger, 
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