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PoRoÓto o lzVAJANJu sToRlTVE PoMoč DRUaNt NA DoMU

KoT soclALNA osKRBA NA DoMU 7ALEToaoĹ7

Comett Zavod za pomoč in nego na domu izvaja storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba

na domu, na podlagi koncesijske pogodbe št. 430-24/2009-008 na območju občine Vodice. Kot

izvajalec socĺalno Varstvene storĺtve pomoč družini na domu je vpisan v register izvajalcev pri

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z odločbo št. 45303/00o6/98-16 z

dne 10.10.2001.

PRAVNA PODTAGA

- Zakon o socialnem varswu (Ur.l.RS, št. 3/o7 UPB2, Ż3/a7-popr. in 4L/a7-PoPr., LL4/06-

ZUTPG, 57 /L2 , 39/16, 52/L6, 15/77 , Ż9lL7 ín 54/t7; v nadaljevanju ZSV),

- Pravilnik o standardih in normativih socialno varswenih storitev (Ur'l'RS, št. 45ĺLo, Ż8ĺtL,

104/1l-NPB , LIuL3} in Lo2'ĺL5; v nadaljevanju PravilniĘ)

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno Varstvenih storitev (Ur.l'RS, št.87ĺa6,

LZ7 /06,81A7 in 5v08 - NPB, 5/09 in 6/12-NPB,)

- odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev (Uradno glasilo občine

Vodice, št. L5/o4),

- odlok o postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje javne službe pomoč

družini na domu (Uradno glasilo občine Vodice, št' 15/04 in 3/05)'

A. VSEBINSKA tN STROKOVNA OPREDELITEV SOCIATNE OSKRBE NA DOMU

1. Opis storitve

Socialna oskrba na domu je namenjena upravíčencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje

za Življenje v svojem bĺvalnem okolju, zaradi starosti, ĺnvalidnosti alĺ kronične bolezni pa se ne morejo

oskrbovati in negovatĺ sami, njihovi svojcĺ pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo

možnosti. Gre za različne oblike organizĺrane praktĺčne pomoči in opravil, s katerimĺ se upravičencem

vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem Varswu V zavodu, v drugi družini ali v

drugĺ organiziranĺ oblĺki.
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Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:

- pomoč pritemeljnĺh dnevnih opravĺlih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju
a!! slačenju, pomoč pr! umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in
nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega
obroka ali nabava žĺvil in prĺprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno
čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega
prostora;

- pomoč prĺ ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravíla: 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

instĺtucionalno varstvo.

Upravičenee je upľavičen do pornoči na dorľru, ěe potrebuien-affidve opraviłřizffiĺ_razłičnih
sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

2. Postopek

Sociaina oskrba na ciomu je sirokovno vocien proces ĺn organizĺrana obiĺka prakiĺčne pomoči, pri
kateri sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe in upravĺčenec,
ključni ali odgovorni druŽĺnskĺ člani ter prostovoljni sodelavci'

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela

Prvĺ del predstavlja ugotavĺjanje upravičenosti do storiwe, pripravo in sklenítev dogovora o obsegu,
trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih
srečanj med izvajalcem in upravičencem alidružino.

Prve stik z upravičencem v vseh primerih ĺzvede strokovni delavec. Po opredelitvĺ problema in

ugotavljanju upravičenosti do storitve socialne oskrbe sledi priprava in sklenitev dogovora z navedbo
obsega, trajanja in opredelitvíjo načina opravljanja storitve. lzvedeno je uvodno srečanja med
socĺalno oskľbovalko in upravičencem oz. družĺno. Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi ĺn
-^^-ń^.,^á;., ĺ^- l'a^L-^+ń^ň.l .l^-^.'^-.. ^ ^-^J.'i,J^^iL ^^l^^^L _^^i^t^^ ^^r,-A^.,^ll,^ ĺ'^ł^J^ l^l^JPvÁllqvqlIJu Lgt NvltNtgLllgll'q uvE|vvvlu v PlEuvluglllll llolv5'olr JULlot1lE ĺJJŔl (,Lrvat!\ę. lYlELtruc uęlo,

ki so bile pritem uporabljene so metoda dela s posameznikom ali z družino.

Drugĺ del storĺtve zajema vodenje storitve, koordinacijo ĺzvajalcev ĺn njihovo usmerjanje, sodelovanje
z upravĺčenci pri izvajanju dogovora in prĺ zapletenih žĺvljenjskih situacijah upravičencev ter
neposredno ĺzvajanje storĺtve na domu upravičenca po đogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem
obsegu.

ľtlepcsrednc izvajanje stol"itve se ĺzvaja pc rnesečnenn ui'niku' Pomembno je, da ima upravičenec
pomoč zagotovljeno ob določenih dnevih in urah, kar mu daje občutek varnosti in organizĺranosti,
izvajalcu pa omogoča načrto.ĺano in organízĺrano delo' V primeru nenadnega odhoda upravičenca na

zdravi.ienje v boĺnišnĺco , zaradi smrti aii cirugih vzrokov, ki ĺahko bistveno vpĺivajo na načrtovanje in
potek dela' se urnik ustrezno orilagodĺ'

(nrcmanhp aĺi r!nnnJnitrla ía ąkIaĺ''íanac: rłno'nrrnra c nhącot: irairniĺl in n:ěin'l ąnrarili:ni: cłnriŤtro
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!ahko pl'edĺagata izva;aiec storĺt''ĺe, upra'ĺićenec aĺi n;egorĺ zakonĺtĺ zastopnik.



3. Trajanje

Strokovna prĺprava izvajanja storirye v oblĺki analĺze primera, priprava dogovora o obsegu, trajanju in

načinu opravljanja storĺtve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje prĺ zagotavlanju

pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med predstavniki izvajalca in upravičencem traja v povprečju

8 ur na upravĺčenca oz. t]o 12 ur na par. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko

ĺzvaja vse dni v tednu in sicer največ do 20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca

storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča za

največ eno tretjino.

B. OBSEG STORITVE

1. Vkliučenost upravičencev v letu 2017

V letu 2oL7 smo obiskovali od (najmanj) 5 do (največ) 8 upravĺčencev mesečno.

Skozi celo leto smo v povprečju mesečno obiskali 6,2 upravĺčenca ozĺroma 1,1 upravĺčenca več kot

leto prej.

Mesečno število upravičencev do pomoči v lefu 2a77:
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VkĘučenost upravičencev storitve v letu 2077:

občina Vodice

Številoupravĺčencev skupaj

Odhodi v dom

Umrli

Drugirazlog

r_--ľ-|'-
zoL6 20L7 indeks

za17

Povprečno mesečno št. upravičencev 5,1 6,Ż

5

1,ŻŻ

1,00

Število novih upravičencev 6 3

Število upravičencev na dan 3]..12

V pľim€řja+Ĺz letg*r_2&t6smo-v lett* 2&Ĺ7 prekeeelega-letaoslęrbełřefiega upravičerľcarrresgčno veĚ

oziroma 6,4 uporabnika na mesec. Sklenĺli smo štiri dogovore več kot ĺeta 20L6 {skupaj 6 novih

dogovorov), konec leta pa je bilo števiĺo uporabnikov enako kot leta 20L6, to je pet.

2. število zakliučenih storitev v letu 2017

število zaključenih storitev v tetu 2017:
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V letu 2017 smo storitev zakĺjučili pri šestih upravičencih. Pri štirih upravičencih smo zakliučili
izvajanje storitve zaradi smrti upravĺčenca, pri dveh iz drugih razlogov. Zaključene storitve zaradi
odhoda v domsko oskrbo v letu 20L7 nĺ bilo'

3. število vodenih dogovorov v letu 2017

števito vodenih dagovorov v lefu 2a77:



Število novih dogovorov V letu 2017

število sprememb dogovora

Nespremenjeni dogovori

V letu 2017 smo sklenili 6 novih dogovorov. Med letom je prišlo do 7 sprememb dogovora zaradi

povečanja obsega pomoči'

4. obseg storitev tedensko po urah in število upravičencev v obsegu storitev v letu 2o17

Obseg storitve tedensko v urah na dan 37-72.2077:

lzvajanje stor:tve je potekalo po dogovorjenem obsegu in vsebinah na podlagi sklenjenih dogovorov z

upravičenci.

Tako kot v letu 2oL6, sta dva upravičenca prejemala pomoč vsak dan od ponedeljka do nedelje' Med

njima je bi1 upravičenec, ki smo ga obiskovali dvakrat na dan, zjutraj in opoldne. Ta upravičenec je od

ponedeljka do petka dnevno potreboval tri urno pomoč, ob vĺkendih, praznĺkih ter dela prostih

dnevih pa dve uri in pol. S tako frekvenco in obsegom pomoči je tako dosegel maksimalen obseg

pomoči,20 ur na teden.

K enemu upravičencu smo prihajali trikrat tedensko po eno uro, dva upravičeneca pa smo obiskali

enkrat na teden v obsegu ene ure.

V letu 7ot7 ni bĺlo upravĺčenca, pri katerem bi hkrati izvajali storitev dve socialnĺoskrbovalki.

C. VSEBINA STORITEV
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1. Vsebina storitev po posameznih sklopih opravilv letu 2017



OBSEG SOCIATNE OSKRBE PO VSEBIIVI

c - PoMoč PRl oHRAN}ANJU soclALNlH sTtKov

vľsta pomočĺ

vzpostavljanje soc.
rnreže z okoljem,

prostovoljci in
sorodstvom

spremljanje upravičenca
pri opravl. nujnih

obveznosti
informiranje ustanov o stanju

ĺn potrebah upravičenca
pomoč pri ohranjanju socialnih

stikov
št.

upravĺcenecov 6 0 0 5

V prikazanih podatkih smo upoštevali Vse sklenjene dogovore o izvajanju storĺtve in vsa opravĺia
socialnih oskrbovalk pri upravičencih'

Tako kot leto prej je tudĺ v letu 2017 razmerje med različnimi sklopi ostalo nespremenjeno: največji
sklop pomoči predstavljajo storitev pomoč pri tenne!j1!h cnevnih opravi!ih, sledi ji gospodinjska
pomcč, najmanjši sklop pomoči tudiv letu 2017 predstavlja pomoč prĺ ohranjanju socialnih stikov.

Če pogledamo posamezni skĺop pomoči vidĺmo, da so v sklopu pomoči pri temeljnih dnevnih
opravĺlih še vedno obĺačenje in slačenje, pomoč pri umivanju in opravljanju osnovnĺh življenjskih
potreb za upravĺčence najteŽja opraviia prĺ katerih potrebujejo dnevno pomoč. V letu 2017 smo
enemu upravičencu pomagali prĺ hranjenju in pri vzdrževanju in negí ortopedskĺh pripomočkov'

Pri gospodinjski oornoči so opravila oomívanje posode, pr'eoblačenja poste|je, vzdrŽe.ĺanje osnovnega
spalnega prostora ter osnovnega čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti tista, pri katerih so
upravĺčeneci potrebovalĺ največ pcmoči, saj jih samí ne zmorejo več opravljati'

Tako kot prejšnja leta se je v primerjavi z ostalima sklopoma opravĺl pomoč pri ohranjanju socialníh
stikov izvajala v manjšem obsegu. Najpomembnejší del te pomočĺ je vzpostavljanje in ohranjanje
socialne mreže uprarĺĺčenca ter pomoč pri chranjanju socialnih siikov, kamor sodi pogovor z
upravĺčencem, svojci in drugimi za upravĺčenca pomembnimi osebarní. Pri nekaterih upravíčencih, ki
Žívijo sami, je socĺaina oskrbovaika ecina oseba, ki precistavija n";ĺhovo sociaino mreŹo ĺn prevzema
aktivno vłogo v njej. V ta del storitve sodi tudi spodbujanje upra,ĺĺčeneca k aktivnostĺrn z namenom
ohranjanja njegovĺh preostaiih psihofizičnih zmožností'

Obseg sioritve srfic Ves čas prilagajaĺi poirebanr posaŕneznega ilprav!čenca in sledĺlĺ upra:ĺĺčenosti do
stoĺ'it'ľe- Zavaije lĺodíl e*ĺidence c łsebnih pcdatkiľ: upravičencev, z vsemi :kĺeniĺ písne dogovore *
l.r:łi ł-riĺ^i' ;ń ^'l^'_.'-. -+^-;+,'^ __ "___':_' J_ -' -'l _'jij-:l i'r 'iiĹĺlaju ii, wc5{:gi, 5tCĺl;'';6 3li'"Il_r:1j61 ,jŕie,/ŕ:ii'e :cr:vijelĺh jt']ril3.r Ze JcsanieZnega
upi'a'/i(:3ne|a |:r cciar3ę ; xią'jiiin ii:ril'i: i:'ĺajał;e sriČljÉ.ii- Ąłgł,lcĺ:,l :ĺrc sł:inc snĺ-':ĺ:ija,i

A - PoMoč PRlTEMEUNIH DNEVN|H oPRAVltlH
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pomoc prr

obĺačeniu/slačeniu
pomoč pri
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ortopedskih
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B _ GospoDtN'sl(A PolvŤoč

vrsta pomočĺ

pĺinašanje enega
obroka ali nabava

žĺvil in priprava
enega obroka

pomivanje porabljene
posode

osnovno čiščenje bivalnega
prostora z odnašanie smetĺ

postiljanje ĺn osnovno
vzdževanje spalnega prostora

št.
upravrcenecov Ż 4 7 8



tudĺ na delovnih sestankih vsak drugi teden z vodjo storiwe in izvajalkami. lntervizijskĺ sestankĺ so bilĺ

namenjeni strokovni pomočí socialnim oskrbovalkam, koordinaciji med njimi, medsebojnemu

informiranju in razreševanju tudi zelo kompleksnih teŽav upravičencev ter drugih konkretnih vprašanj

povezanih z neposrednim ĺzvajanjem storitve.

Vodene so bíle evidence o porabi sanitetnega in zaščitnega materiala, o prevoženih kĺlometrih

izvajalk po potnih nalogĺh, o porabi delovnega časa za prevoz od upravičenca do upravičenca in druge

evidence. Celo leto smo usmerjali pozornost v racionalno porabo kilometrine in porabljenega časa za

prevoz.

E. REALIZACIJA

1. Efektivne ure

Efektivne ure so ure neposredno opravljenih socialno varstvenih storitev pri upravičencih, ki se

doĺočijo tako, da se število ur polnega delovnega časa zmanjša za predvidene odsotnosti zaradi

letnega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja, odmora za malico in dnevnih opravil' ki se ne

opravljajo neposredno za upravĺčenca.

V letu ŻoL7 je bilo opravljenih 2017,5 efektĺvnih ur, kar je 5,4 odstotka več kot v letu 2016'

Gibanje efektivnih ur je fleksibĺlno ĺn odvisno od števila uporabnikov, konkretnih potreb in finančnih

zmožnosti upravičencev.

2. Bolniške odsotnosti

Bolniške odsotnostĺ socialne oskrbovalke so bile nekoliko višje kot je biĺo prĺčakovano, vendar prĺ

izvajanju oskrbe ni prihajalo do bistvenih sprememb dogovorjenih časovnih terminov in obsega ter

vsebine. Odsotnost smo pokrivali z nadomestno izvajalko'

3. Pogostost izvajanja storitve na domu upravičeneca tedensko v letu 2017

Prikaz pogostosti izvoiania storitve tedenska na podlagi sklenienih dogovorov:

7x6x4x 5x3x2x1xst.
t1-300 0134Skupaj

Pomoč od ponedeljka do nedelje so v letu ŻOI7 patrebovali trije upravičencĺ, eden ĺzmed njĺh celo

dvakrat na dan. Pri štirih upravičencih se je storĺtev izvajala enkrat tedensko in sicer kot pomoč pri

umivanju, osnovnem čiščenju bivalnega prostora ter preoblačenju postelje'



4. Pogostost izvajanja storĺtve na domu upravičenca na dan v letu 2017

Prikaz pogostasti izvajanja storitev na dsn na podlagisklenjenih dogovorov:

Št. storitev/dan 1x 2x 3x
Skupaj 10 ! 0 LI

V glavnini se je storĺtev izvajala v dopoldanskem času enkrat na dan, pri enem upravĺčencu pa dvakrat
na dan,zjutraj ĺn v opoldanskem času.

F. UPRAVlčENcl

Sociaina oski'ba na domu je namenjena i;pravičencem, kí ĺmajo zagotovĺjene bivalne in druge pogoje
za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starostĺ, ĺnvalidnostĺ ali kronične bolezni pa se ne morejo
oskrbovati in negovati sami, njihovĺ svojci pa take oskrbe oz' nege ne zmorejo ali zanjo nimajo
možnosti' Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravĺl, s katerimise upravičencem
vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem Varstvu v zavodu, v drugi druŽinĺ alĺ drugi
organízíranĺ obiiki.

1. Upravičenci

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, kĺ jim preostale psĺhofizične sposobnosti
cmogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno
počutje ín lahko funkcĺonirajo V znanem bivaĺnem okoĺju tako, da jirn vsaj za določen čas ni potrebno
instĺtucionalno varstvo v zavodu, v drugĺ druŽinĺ ali v drugĺ organiziranĺ oblikĺ.

Pod pogojĺ ĺz prejšnjega odstavka so upravičenci:

- osebe, stare nad 65 ĺet, kĺ so zaradĺ starosti ali pojavov, kĺ spremljajo starost, niso sposobne
za popoinoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem Varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb, kí po oceni pristojne komĺsije ne zmorejo samostojnega živĺjenja, če stopnja in vrsta njihove
invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, kĺjím je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine
življenjskíh funkcij,
_ kronično bolnĺ ĺn osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja' kĺ nirnajo prĺznanega statusa
ĺnvalida, pa so po oceni prístojnega centra za socíalno deĺo brez občasne pomoči druge osebe
n^-^^-^L-^ -.^l'^- Y:,,l:- -:-l lcJPtJ)UUI lę Z.d )dI l IU5tuJ! lu Z'lVlJeÍ lJę,

- hudo bolni otrok alł otrok s težko motnjo v telesnem ali težko motnjc ĺn najtežja motnjc v
duševnem razvoju, kí nivključen v organĺzirane oblíke varstva.

Za vse upra.ĺičence, ki so biii v letu 2015 vključenĺ y storlterĺ je biĺo ł.lgotolĺijeno, da sO upra.ĺičencĺ do
stc ritve.



na dan

3L.Ĺ2.2ot7

Struktura upravičencev pomoči na domu glede na izpolnjevanje

pogojev upravičenosti

3Število oseb, starĺh nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov,

spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje

ki

Loseb, s statusom ĺnvalida po ZDVDTP, ki po ocenĺ

komisije ne zmorejo samostojnega življenja

pristojne

Ištevilo drugih invalidnih oseb, ki jĺm je priznana pravica do tuje po

nege za opravljanje večine življenjskih funkcij

mocĺ ln

0lo kronično bolnih oseb in oseb z dolg. okvarami zdravja, ki nimajo

priznanega statusa ĺnvalida, so pa po oceni pristojnega CSD brez občasne

pomočĺ druge osebe nesposobne za samostojno Življenje

0lo hudo bolnih otrok ali otrok s težko motnjo v te

najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane

oblike varstva

lesnem aliteŽko in

Struktura upravičencev PND na dan 37.72.2077 glede na upravičenost:

Večina upravĺčencev so osebe starejše od 65 let. Ti imajo težave prĺ lastnĺ oskrbi zaradi starostĺ alĺ

pojavov, ki spremljajo staranje, in so zaradĺ tega nesposobnĺ samostojnega življenja' Na dan

3L.tz.zoL7 smo pomoč nudili tudi enemu upravičencu s statusom invalida po Zakonu o družbenem

Varsfuu duševno in telesno prĺzadetih oseb (ZDVDTP) ĺn kateremu je po ocenĺ pristojne komisĺje

dodeljena pomoč, saj ni zmožen samostojnega žĺvljenja' oskrbo smo ĺzvajalĺ tudĺ pri invalidni osebi

mlajšĺ od 65 let, kĺ ji je priznana pravica do tuje pomočĺ in nege za opravljanje večine Življenjskih

funkcĺj.

2. Starostna struktura upravičencev v letu 2o17

Struktura upravičencev glede na starost:

na dan 3L.tz.ŻaL7Struktura upravičencev pomoči na domu glede na starost

0lo oseb, starĺh do (vključno) 1-8 let

2oseb, starih od 19 do 64 let

1,oseb, starih od 65 do 79 let

ŻŠtevilo oseb, starejših od (vključno} 80 let



Med upravičencĺdo oskrbe na domu tudiv letu 2a17 nl bilo osebe mlajše od 18 let, ostale starostne
skupine pa so bile dokaj enakomerno razporejene.

3. Struktura upravičencev glede na spol

Na dan 3t.Lz.ŻaL7 sta bĺla dva moška upravičenca in tri ženske upravičenke, kar tudi glede na spol
predstavlja dokaj enakomerno zastopanost.

Struktura upravičencev glede na spol:

Struktura upravičencev do oskrbe glede na spol na dan 3t.t2.2oĹ7

Število moških z

Šiévilo žeńśk 3

Skupaj (A+B)

G. CIUI STORITVE

Cilji programa pomoč družini na domu so naslednjĺ:

: doseganje večje kakovosti žívljenja siarejših in invalidnih oseb v bĺvalnem okolju,
- razvoj oz. širĺtev mreže pomoči za starejše ĺn invalĺdne osebe, ki ne zmorejo same ali ob
pomoči družine skrbeti za svojo vsakodnevno oskrbo in nego,
- celosten pristop prĺ obravnavi starejših in ĺnvalĺdnih oseb,
_ ijstvarjanje pogojev, da bi starejši, boĺni ĺn invalidnĺ občani imeĺĺ čim ciaĺj časa možnost žĺveii
doma. ostalĺaktivni ĺn ĺntegriraniv svojem domačem okolju,
- Vzpostavljanje odnosa sodelovanja in podpore z upravičenecĺĺn njihovo socialno mreŽo,

,J^L-^ *^J :^^.:r,.^:^..-l'^^ --J-l-- ---:-- uUUĺUlrlř(tllĺ>l_ĺl-l-|Lĺĺ-'!ĺd!ĺ!U5Uue!UvdÍ!.!e/

- stalno analitično spremljanje potreb po storitvi,
- zavzemanje za povečevanje socialne vključenosti starejšĺh, invalidnĺh in kronično bolnĺh oseb,
- zasiedovanje ciijev Resoiucije o nacionainem programa socialnega Varswa Żo13 - ŻaŻa.

Zavedamo se, da je za starejšega aĺi bolnega človeka pogosto temeljni probĺem odhod iz domačega
okoĺja. Biti v okolju, kjer čĺoveka vežejo vse življenjske navade in kjer se dobro znajde, ve kje je kaj,
kjersonjegovestvari inkjerjevsakastvał'povezana znjegorĺĺmživ|jenjskĺmspornlnorn'jeŽitrljenjska
k'ĺaiiteta, ki jc lahko pomagarno uresnĺčiti z oobro organizirano in kvalitetno izvedeno socia|no
varstlĺeno storitvĺjo pornoč na domu kot socialna oski"ba na domu.

5

H. FINANCIRANJE



Načĺn financiranja te dejavnosti je opredeljen s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen

socialno varstvenih , Uredbo o merilih za določanje oprostĺtev prĺ plačĺlih socialno varstvenih storitev

(Ur.l.RS, št. 11oĺo4 in 274/04- v nadaljevanju Uredba) in odlokom o organiziranju pomoči na domu

in merĺlih za plačĺlo storitev v občiniVodice (Uradniglasilo občine Vodice, št. 15/04}.

Cena storĺWe je bila oblikovana v skladu s predpisano metodologijo za oblĺkovanje cene socialno

varstvenih storitev in je bĺla sprejeta na seji občinskega sveta v mesecu marcu 2017, veljati pa je

začela 8 dni po objavi v Uradnem glasilu občine Vodice. Sprejeta je bila cena storiWe v višini 18,18

EUR. ob 50 % subvencijĺobčine oz.9,50 EUR je cena za upravičeneca znašala 8,68 EUR na efektivno

uro.

Zaradisprejetja Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (Ur' l' RS''

št. 46/17)je bil podan nov predlog cene in sĺcer v višini 19,10 EUR' kije začel veljati 8 dan po objavĺ v

Uradnem glasilu občine Vodice. ob enaki subvencĺji občine je ta prispevala 9,96 EUR, uporabnĺk oa

9,14 EUR na efektivno uro.

V letu 2077 je občina Vodĺce za izvajanje javne službe pomoč druŽini na domu prispevala Ż9'89Ż,9I

EUR. Natančno število opravljenih ur pri posameznih upravičencih in znesek sredstev, ki jih je

koncedent plačal za te upravičence so razvidni iz mesečnih poročil, posredovanih koncedentu kot

priloga k mesečnim računom za opravljene Storiwe. V letu Żo77 je ena upravičenka prejemala Lao%

subvencijo občine na podlagi Zakona o druŽbenem Varstvu duševno in telesno prizadetih oseb'

I. REZULTATI IN EVALVACIJA

Storitev pomoč na domu kot socĺalna oskrba na domu se je izvajala kontinuirano skozi vse leto v

skladu zakonskimi predpisi, stroko socialnega dela in načeli dobre prakse. V storitev so bili vključeni

vsi upravičenci, kĺ so jo potrebovali. Trudili smo se, da se je storítev izvajala strokovno in v čim večje

zadovoljstvo upravičencev. Zavedamo se, da je Življenje doma eno od bistvenĺh komponent

zagotavljanja kakovostne starosti, zato sĺ prĺzadevamo, da v okviru socialne oskrbe, skupaj z

upravičencem, ustvarjamo čim boljše pogoje za njegovo bivanje doma.

Resolucija o nacionalnem programu socĺalnega Varstva za obdobje 7a13 - 2020 (ReNPsV13_20)

predvideva vključĺtev 3,5 yo populacije oz.'l'4 000 oseb dnevno v vključĺtev pomoči na domu. V letu

Ża17 po našĺh ocenah nĺsmo doseglĺ predvidenĺh ciljev po tem programu.

Evalvacija izvajanja storitve se opravlja sproti v intervjujih z upravičenci in njihovimi svojci, ter na

tedenskĺh delovníh sestankĺh vodje z socialnimi oskrbovalkami. lzvajalke sproti poročajo o učĺnkih

pomoči in vseh zaznanih spremembah pri upravĺčencĺh in v družini. Pozĺtivne spremembe se kažejo

predvsem v izboljšanju psihofizičnega počutja upravičencev in tudi članov njegove družine' V

razgovorih z njimi in svojcĺ ugotavljamo, da zaupajo v storĺtev saj jim daje potreben občutek varnostĺ

in podporo prĺ zadovoljevanju njihovih vsakodnevnĺh potreb. Delno evalvacijo predstavlja tudi

vsakoletna analiza, v katerĺ poleg številčnih prĺkazov govorimo tudi o teŽavah, ki jih imamo pri

izvajanju storĺtve ĺn predlagamo moŽne rešiwe za kakovostnejšo izvajanje storitve.

lPeđá Čampa
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