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V celoti so oproščeni plačila
storitve pomoč družini na
domu:
- upravičenci, ki so prejemniki
denarne socialne pomoči,
- upravičenci, ki so prejemniki
nadomestila za invalidnost po
Zakonu o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih
oseb

KDO IZVAJ A STOR ITEV
POMO Č DRUŽ INI NA DOMU ?
Storit ev se izvaja na obmo čju
občin e Cerkl je na
Goren jskem .
VSE INFOR MACI JE O
IZVAJ ANJU STOR ITVE POMO Č
DRUŽ INI NA DOMU DOBI TE
NA NASL OVU:
SVZ TABE R
Šmar tno 70
4207 Cerkl je na Goren jskem

Info: Martina Martinčič,
univ. dipl. soc. del.
04/20 27 601
martina.martincic@domtaber.sisi

HEALTH CARE
MEDICAL

KOMU JE STORITEV
NAMENJENA?
Osebam starejšim od 65 let, ki
zaradi pojavov v starosti niso
sposobne za samostojno življenje.
Osebam s statusom invalida po
zakonu o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb,
ki po oceni komisije ne zmorejo
samostojnega življenja,.
Drugim invalidnim osebam, ki jim
je priznana pravica do tuje pomoči
in nege .
Kronično bolnim osebam z
dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki
nimajo priznanega statusa invalida,
a so po oceni pristojnega centra za
socialno delo brez občasne
pomoči druge osebe nesposobne
za samostojno življenje.
Hudo bolnim otrokom s težko
motnjo v telesnem ali težko in
najtežjo motnjo v duševnem
razvoju, ki ni vključen v organizirane
oblike varstva.

KAJ STORITEV OBSEGA?
Storitev je prilagojena potrebam
posameznega upravičenca in vsebuje:
- POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH
OPRAVILIH (oblačenje, higiena,
vzdrževanje in nega osebnih
ortopedskih pripomočkov itd.),
- GOSPODINJSKO POMOČ (prinašanje
ali nabava živil enega obroka hrane,
osnovno čiščenje bivalnega prostora,
postiljanje itd.),
- POMOČ PRI OHRANJANJU
SOCIALNIH STIKOV (spremljanje
upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o
stanju in potrebah upravičenca,
priprava na institucionalno varstvo itd.)
UPRAVIČENEC JE UPRAVIČEN DO
POMOČI NA DOMU, ČE POTREBUJE
NAJMANJ DVE OPRAVILI IZ DVEH
RAZLIČNIH SKLOPOV ZGORAJ
NAŠTETIH OPRAVIL.

TRAJANJE STORITVE
Neposredno izvajanje storitve lahko
traja največ 4 ure dnevno oz. največ 20
ur tedensko.
Pomoč se izvaja vsak dan od 7. do 22.
ure in po dogovoru ob vikendih in
praznikih.
CENA STORITVE POMOČI DRUŽINI NA
DOMU ZNAŠA: 7,03 eur/uro ter se
zaračanava po dejansko opravljenih
urah.
V primeru, da upravičenci niti njihovi
zavezanci ne morejo v celoti plačati
storitev pomoč družini na domu, lahko
vložijo na CSD Kranj zahtevo za delo ali
celotno oprostitev plačila v skladu z
določili Uredbe o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih
storitev.

