
 

 

 

TRAJANJE 

 

 

Storitve pomoč družini na domu 

– socialne oskrbe, ste upravičenci 

lahko deležni največ do 

20 ur tedensko. 

 

 

 

 

 

Cena storitve pomoči na domu  

se določi glede na višino dohodkov 

upravičencev in/ali zavezancev. 

Trenutno cena znaša od 01.12.2021 

4,97 na uro 

 

 

 

Plačila je upravičenec lahko  

oproščen delno ali v celoti, 

odvisno od višine dohodkov. 

 

 

   

  

 

 

          Za dodatne informacije 

lahko pokličete na 

telefonsko številko 

 

 

 

070-495-435 
 

 

 

Koordinatorka pomoči na domu 

 

Darjo Trupi, univ. dipl. soc. del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE 

 

 
 

POMOČ DRUŽINI 

NA DOMU 
 

 

 
Ulica OF 8, Radeče 

 

e-mail: darja.trupi@zd-radece.si  
 



 

 

OPIS SOCIALNO VARSTVENE  

STORITVE 

 
 

Pomoč družini na domu – socialna oskrba 

je namenjena upravičencem, ki 

imajo zagotovljene bivalne in druge 

pogoje za življenje v svojem bivalnem 

okolju, če se zaradi starosti, invalidnosti 

ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati 

in negovati sami, njihovi svojci pa take 

oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo 

nimajo možnosti. 

 

 

Socialna oskrba na domu 

obsega različne oblike organizirane 

praktične pomoči in opravil, 

s katerimi se upravičencem 

vsaj za določen čas nadomesti 

potrebo po institucionalnem varstvu 

v zavodu, v drugi družini ali v 

drugi organizirani obliki. 

 

 

Zdravstveni dom Radeče 

izvaja storitev pomoč družini na domu 

v občini Radeče.  

 

 

 

STORITVE IN OPRAVILA 

 

POMOČ PRI TEMELJNIH 

DNEVNIH OPRAVILIH 

• pomoč pri oblačenju ali slačenju 

• pomoč pri umivanju 

• pomoč pri hranjenju 

• pomoč pri opravljanju osnovnih 

življenjskih potreb 

• vzdrževanje in nega osebnih 

ortopedskih pripomočkov 

 

GOSPODINJSKA POMOČ 

• prinos pripravljenega obroka hrane,  

• nabava živil in priprava obroka hrane  

ter pomivanje uporabljene posode, 

• osnovno čiščenje bivalnih in spalnih 

prostorov 

 

POMOČ PRI OHRANJANJU 

SOCIALNIH STIKOV 

• vzpostavljanju socialne mreže z 

okoljem, s prostovoljci in s 

sorodstvom in 

• spremljanje pri opravljanju nujnih 

obveznosti 

 

 

 

 

 

UPRAVIČENCI 

 

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so 

vsi tisti, ki jim preostale psihofizične 

sposobnosti omogočajo, da z občasno 

organizirano pomočjo drugega še lahko 

bivajo v znanem okolju, 

pod pogoji, da: 

 

• so stari več kot 65 let 

 

• imajo status invalida po Zakonu o 

družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb 

 

• so druga invalidna oseba, ki ji je 

priznana pravica do tuje pomoči in nege 

za opravljanje večine življenjskih 

funkcij 

 

• so kronično bolni z dolgotrajnimi 

okvarami zdravja 

 

• gre za hudo bolnega otroka ali otroka s 

težko motnjo v telesnem ali težko in 

najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki 

ni vključen v organizirane oblike 

varstva. 

 


