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Zadeva: POROCILO o izvajanju pomoéi na domu v Obéini Trzin za leto 2016, CENE za leto 2017 in VPRASALNIK »lzvajanje pomoéi na domu v letu 2016« 

Spoétovani! 

Na podlagi 19. Elena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev vam poéiljamo POROCILO o izvajanju pomoéi na domu v vaéi obéini za leto 
2016. 

Hkrati vas obveééamo, da je cena pomoéi na domu nespremenjena. 

V prilogi vam poéiljam tudi izpolnjen VPRASALNIK »Izvajanje pomoéi na domu za leto 
2016« 2a vaéo obéino, da ga boste lahko posredovali naprej. 

Lepo vas pozdravljamol 
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01. Izvajanje pomoéi na domu 

Dom poéitka Mengeé je priéel z izvaj anjem pomoéi na domu za obéino Trzin v prvi polovici 
leta 2006. Izvajanje pomoéi na domu obsega socialno oskrbo v primeru invalidnosti, starosti 
ter v dmgih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. 

Dejavnost storitve pomoéi na domu obsega: 

Obseg in vsebino socialne oskrbe se prilagodi potrebam posameznega uporabnika. Pravilnik 0 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.L. RS, ét. 45/2010 s spremembami) v‘ 
6. élenu navaja, da je upraviéenec upraviéen do pomoéi na domu, (‘Se potrebuje najmanj dve 
opravili iz dveh razliénih sklopov opravil, ki pa so: 

A. pomoé pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo : 

<> pbmoé pri oblaéenju, slaéenju, 
pomoé pri hranjenju, umivanju in opravlj anju osnovnih iivljenj skih potreb, 
vzdrievanje in nega osebnih ortopedskih pripornoékov. 

<><> 

gospodinjska pomoé; kamor sodijo: 
pfianje enega pripravlj enega obroka hrane, 
nabava iivil in priprava enega obroka hrane, 
pomivanje uporablj ene posode, 
osnovno éi§<‘5enje bivalnega dela prostorov z odna§anj em smeti, 
postiljanje in osnovno-vzdrievanje spalnega prostora. 

<><><><><:>w 

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

<><><><>Q 

Upraviéenci storitev pomoéi na domu so naslednji: 

Osebe, stare nad 65 let, ki so‘zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za 
samostojno Zivlj enje; 

0 osebe s statusom invalida (po Zakonu o druibenem varstvu du§evno in telesno 
prizadetih oseb) ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega iivljenja, ée 
stopnja in Vrsta njihove invalidnosti omogoéa obéasno oskrbo na domu; 

o druge invalidne osebe; ki jim je priznana pravice do tuje pomoéi in nege za opravljanje 
veéine iivljenjskih fimkcij; 

0 kroniéno bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo pfiznanega statusa 
invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez obéasne pomoéi druge 
osebe nesposobne za samostojno iivljenje in 

0 hudo bolan otrok ali otrok s teiko motnjo v telesnem ali teiko in najteijo motnjo V 
d11§evnem razvoju, ki ni vkljuéen v organizirane oblike varstva. 
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Postopek izvajanja pomoéi na domu: 

Storitev se priéne na zahtevo 'upravi<“:enca ali nj egovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva 
dela: 

1. ugotavljanje upraviéenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, 
trajanju in naéinu opravlj anja storitve, organiziranje kljuénih élanov okolja ter 
izvedbo uvodnih sreéanj med izvajalcem in uporabnikom ali dmiino, izvajanje 
storitve na domu uporabnjka po dogovorjenih vsebinah in V dogovorj enem obsegu. 

2. 

Metoda dela: 

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

skupnostjo. Neposredno izvajanje pomoéi na domu uporabnika se izvaja po naéelih dobre 
praksc 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 Eez doloéen éas 
zamenjajo.



02. U]p>orabniki 

GRAF: §ttevilo 111' mu mesec pri uporabnikih 

§tevilo ur na mesec prfi uporabnikih v obéini Trzin V obdobju od 1.1.2016 
do 31.12.2016 

LITE 

Iz tabele je razvidno, da so socialni oskrbovalci opravili v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 
skupaj 11.220 efektivnih ur neposrednega dela z uporabniki oziroma povpreéno 102 ur na 
mesec. 
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GRAJF: §tevilo obiskov na mesec pri uporabnikih 

Stevilo obiskov na alnesec pri uporabnikih V obéini Trzin V obdobju od 
'i.1.2016 do 3’:l.‘fl2.2016 
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Iz tabele je razvidno, da so socialni oskrbovalci opravili v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 
skupaj 11.470 obiskov pri uporabnikih oziroma povpreéno 123 obiskov na mesec. 
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Oblike izvajanja pomoéi nan domu pri uporabnikih V letu 2016 
Zaéetek in morebitni konec iizvajanja pomoéfi na domu 
Starst uporabnikov 

Tabela: Starost, zaéetelk in konec 

Uporabniki Starost Zaéetek Konec 
izvajanja izvajanja 
PND IPND 

KF 90 1.4.2006 
IA - 82 7.4.2008 
PA 85 23.9.2009 
TL 80 5.1 1.2013 
RJ 83 15.10.2014 
H0 82 3.9.2015 
KB - 85 3.12.2015 
SA 74 27.1.2016 19.12.2016 
EA 77 24.2.2016 1.4.2016 
OA - 83 ‘ 5.4.2016 2.8.2016 
PD 86 20.6.2016 
Skupaj 

V obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 je Dom poéitka Mengeé izvajal pomoé na domu za 
skupaj enajsf: uporabnikov. V letu 2016 je priéel izvajati pomoé na domu pri Etirih 
uporabnikih, prenehal pa pri trek uporabnikih. 

Uporabniki so potrebovali predvsem pomoé pri temeljnjh dnevnih opfavilih pomoé v 
gospodinjstvu ter pomoé pri ohranjanju socialnih stikov. 
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Zaéetld in prenehanjaa pomoéi na domu v letu 2016: 

Tabela: Zaéetki in prenehanja izvajanja pomoéi na domu 

Prenehanjel 
rabnikov 

Zaéetekl 
§t. 

Mesecl 2016 
§t. 

J anuar 
Februar

' 

Marco

A 
Oktober 
November 
December 1 

4 3 

Iz tabele je razvidno, da smo V letu 2016 priéeli na novo izvajati pomoi’: na domu pri §tirih 
uporabnikih, pri tr-eh smo s pomoéjo na domu prenehali. 

Razlogi za prenehanje izvajanja pomoéi na domu so bili nalednji: 

Tabela: Razlogi za prenehanje izv. pomoéi na domu 

Vzrok 
Smrt 

em v dom 1

3 

Vzrok prenehanja izvajanja pomoéi na domu je bil sprejem V dom oziroma izbo1j§anje 
zdravstvenega stanja. 

Pokretnpst uporabnikov 

Tabella: Pokn-emost uporabnikov 
Pokretnost St. uporabnikov 
Nepokremi 3 
Pokremi 5 
Pokrctefi s pomoéjo 3 
Skupaj 11 
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Iz tabele je razvidno, da so pomoé potrebovali: polcretni, nepokretni in pokretni s pomoéjo.



Podatllci 0 druiinslkfi skupnosti uporabnikov V Eetu 2016 

Tabela: Podatki 0 bivanju xiporabnikov 

Podatki 0 bivanju §t. upombnikov 
Zivi sam 2 
Neurej ene bivanj ske razmere / 

Zivi slcupaj z otroci a]i drugimi 9 
sorodniki 

Tabela nam prikazuje, da je devett uporabnikov iivelo skupaj z otroci ali drugimi sorodniki, 
dva uporabnika pa sta iivela sama. 

03. Plaiiilo socialno varstvene storitve 

Vsi uporabniki izvajanja pomoéi na domu so bili samoplaéniki. 

04. Izvajanje storitev 

tfias opravljanja storitev 

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

05. Kilometxrina 

Tabela: Podatki o prevoienih kilometrih V tDbEini'H‘1rzin 

Mesec I 2016 En. kilometrov 
j anuar 395,90 
februar 433,40 
marec 489,70 
april .64l,30 
maj 856,40 
junij 893,60 
julij 73 0,00 
avgust 483,80 

september 549,60 
oktober '5I3,60 

november 552,60 
december 528,10 
skupaj 7.068,00 

Tabela nam prikazuje, da so socialni oskrbovalci v Ietu 2016 V Obéini Trzin skupaj prevozili 
7.068 km oziroma povpreéno 589 km na mesec. 
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08. Finanéno poroéilo 

V letu 2016 smo storitve pomoéi na domu v Obéini Trzin opravljali celo leto. Na osnovi 
velj avne cene in opravljenih storitev so znaéali prihodki 21.602,04 evrov, nastali odhodki pa 
21.436,77 evrov, kar pomeni preseiek prihodkov nad odhodki za, 165,27 cur. Podroben 
pregled prihodkov in odhodkov po vrstah je prikazan v spodnji tabeli: 

Zap. 
5%. nazfiv V EUR 

‘fl. PRIHODKE 
- samoplaéniki 8.304, 05 
- Obéina Trzin ' 13.297.99 

" skupaj 21.602,04 

2. ODHODKI} 
— stroéki dela 16.713,08 
- kilometrina 2.937.54 
- ostali stroéki 1.786.15 
ODHODKI SKUPAJJ 21 .436,77 

3. PRESEZEK PRIHODKOV ~ 

NAD ODHODKI - . 165,27 
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