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Vodja sluZbe pomodi druZini na domu
univ.di
del.

UVOD
Staranje prebivalstva je proces, ki spremlja vse razvite druZbe. Spremembe v starostni strukturi
demografske projekcije nas opozarjajo, da se bo tudi pri nas ta proces v naslednjih dveh, treh
desetledih pospeseno nadaljeval. Vse obdine imajo visok deleZ prebivalstva starega 65 in ved let, ki izleta v
leto nara5da. Tako smo v obdini Poddetrtek v letu 2017 beleLili 18,2 % prebivalstva starega 65 in ved. Od
609 starei5ih obdanov nad 65 let, jih je 159 starih nad 80 let. (Vir: Statistidni urad RS). To pa pomeni za
lokalno skupnost obvezo, da pristopi k dobremu nadrtovanju in izvedbi organizirane skrbi ter
zagotovitev kakovostnega preZivljanja starosti za svoje starejie obdane.

in

Cilj Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva (ReNPSV13-20)je, da je v storitve pomodi
na domu vkljudenih 3,5Vo oseb, starej5ih nad 65 let, ki zaradi starosti in pojavov, ki spremljajo starost, niso
sposobni za popolnoma samostojno Zivljenje. V Obdini Poddetrtek je bilo v letu 2011, po podatkih
Statistidnega urada RS, 609 oseb iz te ciljne skupine, kar pomeni, da naj bi bili v storitve pomodi na domu
vkljudenih 21 oseb iz te ciljne skupine. Glede na povpredno Stevilo uporabnikov v letu 2011 , ki je zna5alo 25
uporabnikov smo cilj (ReNPSV13-20) dosegli.

LETNA STATISTIKA
1.1.

STEVILO UPORABNIKOV

Stevilo uporabnikov v posameznem mesecu, Stevilo novih vkljuditev in prekinitev po mesecih:
5r.
UPORABNIKOV

MESEC

prekinitve

M

2

vkljuditve

JANUAR

27

18

9

4

FEBRUAR

23

15

8

2

MAREC

23

15

8

APRI L

25

1.6

9

1.

2

MAJ

26

1.6

10

3

2

JUNIJ

25

t7

8

JULIJ

25

T7

8

L

AVGUST

25

L7

8

2

2

SEPTEMBER

26

17

9

2

3

OKTOBER

23

16

7

1.

NOVEMBER

26

18

8

1.

1

DECEMBER

27

19

8

1.

2

POVPREEJE

25

L7

8

18

19

1

3

2

2

Povpreino Stevilo uporabnikov v letu 2017 je bilo 25 od tega 63,64 Vo ilensk in 36,36 Zo molkih. v letu
2017 smo skupno oskrbovali 44 obtanov. Na novo se je v letu 2011 v na5e storitve vkljudilo 19 obdanov.

Povpredno Stevilo uporabnakov v tetu 2O1l

36.360/o

63,6470

l2enske

rMoiki

Storitev smo prekinili pri 18 uporabnikih, pri osmih uporabnikih je pri5lo do prekinitve zaradi njihove smrti,
pri Stirih uporabnicah smo izvajali samo zadasne storitve, pri dveh se je stanje izbolj5alo in nista ved
potrebovali na5e pomodi, Stirje so bili sprejeti v domsko oskrbo.

Razlogi za prekinitev storitve 2017
r Smrt uporabnika
r ZaEasne oskrbe
x lzbolj5anje

zdr. stanja

r Sprejem v dom
44,450/0
22,220/o

2

1.2. STAROSTNA

STRUKTURA uporabnikov:

DeleZ uporabnikov starih manj kot 65 let

I o2.2,27

DeleZ uporabnikov starih od 65 do 79 let

ll

DeleZ uporabnikov starejSih od (vkljudno)

80let

o2.25

7o

7o

32 o2.72,73

Vo

Starostna struktura uporabn ikov 2017

EDeleZ uporabnikov starih manj kot 65 let

25,000/o
72,73o/o

rDeleZ uporabnrkov starih od 65 let do
(vklueno ) 79 let
trDeleZ uporabnikov stareiSih od
(vkljueno) B0 let

Starostna struktura kaLena porast oskrbe pri starejSih od (vkljudno) 80 let, kar soupada z dalj5o Zivljenjsko
dobo. Posledidno to pomeni tudi vedji obseg pomodi pri posameznikih, predvsem v okviru pomodi pri
opravljanju osnovnih Zivljenjskih potreb. Povpretna starost uporabnikov v letu 2017 je 80 let, kar je
enako kot v preteklem letu.

1.3.

POGOJI UPRAVIEENOSTI DO STORITEV POMOEI NA DOMU

Oseba stara nad 65 let, ki

je zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost nesposobna

za

samostojno Zivljenie
Oseba s statusom invalida po zakonu o druZbenem varstvu du5evno in telesno prizadetih
oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega Zivljenja, de stopnja in vrsta
njihove invalidnosti omogodata obdasno oskrbo na domu
Druga invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje pomodi in nege za opravljanje

vedine Zivlieni skih funkcil
Kronidno bolna oseba in oseba z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nima priznanega
statusa invalida, pa je po oceni pristojnega centra za socialno delo brez obdasne pomodi
druge osebe nesposobna za samostojno Zivlienje
a

J

4l

oz.

93,18 70
I oz.
2,2J 70

/
2 oz.
4,55 Vo

Hudo bolni otrok ali otrok s teZko motnjo v telesnem ali teZko in najteZjo motnjo v
du5evnem razvoju in ni vkljuden v organizirane oblike varstva

Najvedji deleZ uporabnikov v letu 2011, kar93,18Vo so bile osebe, ki so stare nad 65 in ki so zaradi starosti
ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno Zivljenje. Tak5en trend upravidencev je bil tudi
v preteklih letih.

1.4. STEvILo oPRAVLENIH UR PoMoET po MESECIH

Mesec

navadne ure

praznidne ure

nedeljske ure

s

ku

paj

392,5

39

6,75

438,25

340

30

8,25

378,25

407,25

29

0

436,25

380

30,75

18

428,75

407,5

25,75

15

448,25

JUNIJ

381",75

17,5

0

399,25

JULIJ

317,75

23,75

0

401,5

AVGUST

391

24,25

6

421,25

SEPTEMBER

340

17,25

0

357,25

OKTOBER

343,75

26

4,75

374,5

NOVEMBER

362,25

23

4,25

389,5

DECEMBER

322,5

26,25

10

358,75

4446,25

3L2,5

73

483L,75

JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ

skupaj

Delavke so v dvanajstih mesecih skupno opravile 4,831175 efektivnih ur, mesedno pa so v povpredju
opravile 40215 ur pomodi, oz. je ena delavka mesedno opravila v povpredju 115 efektivnih ur pomodi.

4

1.5.

PREGLED STORITEV v okviru socialno varstvene storitve pomoEi na domu
Sifra
storitve

gospodinjska pomoE

A.01
A.02

obroka hrane
ri
nabava Zivil in priprava enega obroka hrane

A.03

pomivanie porabljene posode
osnovno di5denie bivalnega dela prostorov z odnaianjem smeti
postilianie in osnovno aisdenje spalneqa prostora

A.04
A.05

Sifra
storiWe

pomoi pri temeljnih
dnevnih opravilih

8.01
8.02
B.03

8,04
8.05

Sif ra
storiWe

pomoi priohranjanju
socialnih stikov

Naziv storitve

c.01
c.02
c.03
c.04

Naziv storitve
pomod pri obladeniu/sladenju
pomod pri umivaniu/kopaniu
pomod pri hranjenju
pomof pri opravlianiu osnovnih Zivljenjskih potreb
vzdrZevanie, neqa in diiienie osebnih ortopedskih pripomodkov

Naziv storitve
vzpostavlianie socialne mreZe z okoljem

spremlianie upraviienca pri opravlianiu nuinih obveznosti
informiranie ustanov o staniu in potrebah upravitenca
DriDrava na institucionalno varstvo

Primarne storitve v okviru socialno varstvene storitve pomodi
na domu 2017

I Gospodinjska
59.10olo

pomoi (GP)

40,900/o

-\-\
I

Pomoe pri temeljnih dnevnih
opravilih (POH)

Y letu 2017 je gospodinjsko pomoE potrebovalo 40,90 Vo uporabnikov, pomoE pri temeljnih dnevnih
opravilih pa je potrebovalo 59,10 Vo uporabnikov. V gospodinjsko pomod sodi tudi prinos pripravljenega
obroka hrane in priprava obroka na domu. Tak5no obliko pomodi smo zagotovili enajstim upravidencem. Pri
petih uporabnikih se je hrana kuhala pri njih doma.
5

Prikaz vrste pomodi je narejen na podlagi vrste storitev pri uporabnikih tako, da vsak uporabnik prejema
vsaj dve razlidni vrsti pomo(,i iz razli(nih sklopov (tako tudi veleva Pravilnik o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev). To pomeni, da se storitve zelo prepletajo in da jih je zelo teZko omejiti na zgolj
tri osnovne sklope. Veliko uporabnikov ima vse tri oblike pomodi. Storitve, ki sodijo v kategorijo pomod pri
ohranjanju socialnih stikov nismo posebej prikazali, saj se pri vedini uporabnikov ta storitev prepleta z
primarno storitvijo, oz. pomod pri ohranjanju socialnih stikov ni bila nikoli primarna storitev.

Ved kot polovica vkljudenih potrebuje osnovno pomod pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodi
vsakodnevno umivanje in preobladenje. V vedini gre za nepokretne uporabnike, ki potrebujejo nego tudi po
vedkrat na dan.
Se vedno je v veliki meri v ospredju interes po pomodi v gospodinjstvu, kamor sodi tudi prina5anje enega
toplega obroka hrane. Sam prinos obroka je seveda vedno kombiniran s pomodjo pri ohranjanju socialnih
stikov, saj je oskrbovalec ob dnevnem prinosu toplega obroka z uporabnikom v osebnem stiku, mu hrano
postreZe, poskrbi za pranje posode in dostavi prazne posode v kuhinjo. Obenem komunicira s kuhinjami,
naroda in po potrebi odpoveduje obroke, pomaga pri pladevanju hrane ter uporabniku omogoda stik z
zunanjim svetom ter mu s tem zagotavlja obdutek varnosti. Oskrbovalka spremlja kaj se z uporabnikom
dogaja, kak5no je njegovo zdravstveno stanje in o tem obve5da vodjo pomodi ter po potrebi intervenira tudi
pri drugih sluZbah oz. jih obveida o njihovih potrebah in Zeljah. Uporabnikom prina5anje toplega obroka
veliko pomeni, ker sami priprave hrane oz. kuhanja ne zmorejo ved, Zelijo pa imeti redno prehrano, da
ostanejo pri modeh. Dostava toplega obroka jim prav tako omogoda samostojnost in neodvisnost od otrok,
katere v vedini primerov ne Zelijo bremeniti s svojimi skrbmi.
Poleg prina5anja obroka je seveda pomemben del gospodinjske pomodi tudi di5denje oZjega bivalnega okolja
uporabnika, pomivanje porabljene posode, odna5anje smeti, pranje in likanje osnovnega osebnega perila in
posteljnine, kar je kljudnega pomena za vzdrleyanje osnovne higiene v bivalnih prostorih uporabnika. Poleg
tega socialne oskrbovalke uporabniku prinesejo tudi osnovne prehrambene izdelke iz najbliZje trgovine,
pomagajo pri ogrevanju bivalnih prostorov - prinaSanje pripravljene kurjave (drva) pri uporabnikih, ki Zivijo
sami in kurjenje, kjer je to edini oz. izjemoma prevladujoda oblika ogrevanja bivalnega prostora.

Oskrbovalke zeTo hitro postanejo pomemben dlen v socialni mreLi uporabnika, saj so povezovalni del tako
med svojci in, uporabnikom, kot tudi med razlidnimi institucijami, tako socialnimi, upravnimi ali
zdravstvenimi. Se posebej pa je le to pomembno pri uporabnikih, ki nimajo svojcev ali pa so le ti vedino
dasa odsotni. Soc. oskrbovalke tako nudijo uporabnikom vsakodnevno varnost in pomod pri vseh osnovnih
Zivljenjskih opravilih. Njihova vloga je poleg oporne tudi informativno-svetovalne narave, saj dostikrat
nudijo podporo tako svojcem, kot uporabnikom v smislu informiranja pomembnih drugih kot tudi ustanov
povezanih z njimi. Prav tako jih tudi udijo ve5din oskrbe starostnikov,razumevanju starostnika in njegove
bolezni, informiranja o dodatnih storitvah v lokalni skupnosti. Vse ved je tudi finandnih stisk pri uporabnikih
in njihovih svojcih, saj morajo skrbeti za svoje otroke in svoje druZine, kot tudi za svoje star5e ali stare
star5e, zato je vdasih izrednegapomenaprisotnost soc. oskrbovalke v njihovemokolju, saj te stiske zaznarn
jih posreduje naprej, kar dostikrat pripelje do hitrejSega re5evanja celotne situacije.

V povpreEju je oskrbovalka porabila za enkratno oskrbo uporabnika 45 minut. Najkraj5i das enkratne
oskrbe je bil 15 minut pri uporabniku, najdalj5i pa 2 ure, kar je v skladu s potrebami uporabnika in
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitvah, ki doloda, da je najdaljSa oskrba 4 ure na
dan oz. 20 ur na teden pri enem uporabniku. Iz dosedanjih izku5enj lahko povemo, da uporabniki in njihovi
svojci, ki imajo v vedini nizke prejemke, gledajo na vsako minuto in koristijo le najnujnej5a opravila oz.
storitve ter zaprosijo za pomod na domu, ko je le ta res nujno potrebna.
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2.PETLETNA PROJEKCIJA
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Petletna projekcija kaLe na to, da je povpredno Stevilo uporabnikov letno nekje enako, poveduje pa se Stevilo

vseh vkljudenih uporabnikov v letu. Prav tako je zaznati trend po pogostej5ih vkljuditvah v oskrbo, kar je
verjetno posledica staranja populacije in na5a prepoznavnost v kraju. Zelo se poveduje tudi Stevilo
zakljudenih oskrb. To je posledica visoke starosti na5ih uporabnikov, prav tako je porast v povpra5evanju po
zadasni pomodi, ko so svojci na dopustu ali v dolodenem obdobju zaradi obveznosti ne zmorejo sami
poskrbeti za svojca. Stevilo opravljenih mesednih ur pomodi je v upadu, prav zaradi velikega Stevila
zakljudenih storitev in povpraSevanja po storitvah, ki so najnujnej5a in ki se lahko opravijo v najkraj5em
moZnem dasu. Vse ved je namred vkljudenih tak5nih uporabnikov, ki prejemajo minimalni das oskrbe
po 15 min/obisk.
3. PREHOD NA ELEKTORNSKO EVIDENTIRANJE STORITEV

V oktobru 2017 smo pre5li na elektronsko beleZenje storitev na terenu, katerega socialne oskrbovalke
opravljajo s pomodjo mobilnih telefonov. S prehodom na nov program smo Leleli izbolj5ati hitrost in
natandnost beleZenja opravljenih storitev pomodi na domu. Sprememba evidentiranja ne vpliva na vsebino
in obseg pomodi, niti na das izvajanja storitev. Preko NFC nalepk, ki smo jih nalepili v domove
uporabnikov, socialna oskrbovalka zabeleii svoj prihod in odhod, ter ostale pomembne informacije:datum
storitve, trajanje storitve in vrsto opravljene storitve samo z klikom na nalepko. Sama nalepka vsebuje le
Stevilko, na podlagi katere mobilni telefon prepozna dotidnega uporabnika. Po opravljeni storitvi se
uporabnik podpi5e na zaslon mobilnega telefona. Z mobilno aplikacijo je omogodena dvosmerna
sinhronizacija s spletno aplikacijo, ki jo uporablja vodja storitve. Tako lahko od kjerkoli spremlja vse
oskrbovalke hkrati, koliko dasa porabi pri vsakem obisku (kdaj oskrbovalka pride in odide). Spletna
aplikacija omogoda prikaz efektivnih ur, delovnega dasa, opravljene poti oskrbovalk... Omogoda enostavne
preglede storitev. Oskrbovalke lahko vna5ajo opaianja pri uporabniku (nap.: uporabnica se danes poduti
slabo. Ima vrodino. Obvestila sem svojce.) To opaZanje vidijo vse oskrbovalke. Ko pride naslednjid ali pride
druga oskrbovalka, ji bo ob prihodu pri kliku na nalepko izpisalo opaZanje in je tako prenos informacij med
zaposlenimi bistveno hitrej5i in temeljitej5i, oskrbovalka lahko tako ustrezno zagotovi pomod. Program
omogoda vso sledljivost.
Glede na to, da imamo zaposlene socialne oskrbovalke s povpredno starostj o 52 let, smo potrebovali
sistematidno uvajanje v nov program dela. Tako je potekalo uvajanje od oktobra do decembra. V tem
obdobju smo dvojno beleZili storitve: elektronsko in v papirnati obliki kot do sedaj.

V nov sistem beleZenja opravil in laZje sledljivosti zaposlenih na terenu so pre5li tudi v Kr5kem, BreZicah in
Celju. V Mariboru in Ljubljani tak nadin dela poteka Le nekaj dasa. Od sosednjih obdin ni v tem sistemu le
5e izvajalcev iz Smarja pri Jel5ah, Sentjurja in Rogatca.
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Stro5ek nabave programa in pametnih telefonov, izobraLevanje kadra in podporo za zagon nove oblike
beleZenja storitev, smo pokrili iz lastnih sredstev in le tega nismo vkalkulirali v ceno storitev oskrbe na
domu.
4. IZOBRAZTV,q.NJB
Socialne oskrbovalke se redno sredujejo na strokovno vodenih koordinacijskih sestankih enkrat tedensko,
oz. po potrebi. Sestanke imamo v na5i pisarni v Poddetrtku (v obdinski stavbi), skupaj z oskrbovalkami iz
Poddetrtka in Kozjega. Sestanki so namenjeni koordinaciji dela, informiranju, razre5evanju strokovnih
vpra5anj in usklajevanju na nivoju sluZbe. Strokovna podpora socialnim oskrbovalkam je v letu 2017 potekala
tudi v obliki intervizije, v obsegu 8h/letno, kot zahtevajo predpisi. Neformalno druZenje zaposlenih vedja
pozitivno klimo v organizaciji in zmanj5uje izgorelost pri delu, zato med letom organiziramo tudi pohod, izlet,
piknik, praznujemo rojstne dneve in zakljudimo leto s prednovoletno zabavo.
Ze v za(etku leta smo prideli z rednim I x mesednim rzobraZevanjem, v sodelovanju z Re5evalno postajo
Smarje pri Jel5ah in patronaZno sluZbo, zaizvajanje osveZitve znanja na podrodju zdravstvene n"g. in prr"
pomodi. OpaZamo namred trend potreb po izvajanju mejnih storitev, ki sodijo v socialno in zdravstveno
oskrbo, zato morajo vsi zaposleni ustrezno osveZiti ali pridobiti dolodena znanja.

Izvedena izobralevanja za socialne oskrbovalke v letu 2017

-

OsveZitev zdravstvene nege (predavanja in delavnice). Oskrbovalke so osveZile Ze pridobljena in
uporabljena znanja ter jih nadgradile z novimi pristopi in prijemi.
1. Sklop: ravnanja v primeru bolni5nidnih okuZb, zagotavljanje pravilnih poloZajev oskrbovalk pri
negovanju in pravilnih poloZajev uporabnikov, prepredevanje preleZanin in oskrba le teh, pravilno
povijanje nog.
2. Sklop: merjenje sladkorja v krvi in aplikacija inzulina, rokovanje z inekcijami proti strjevanju
krvi.
3. Sklop: umivanje in higiena nepomidnih uporabnikov, primerni materiali, ureditev postelje, higiena
zob in protez, pravilna uporaba inkontinendnega materiala, higiena oskrbovalk pri zagotavljanju
oskrb.

- Te[aj prve pomoEi. Oskrbovalke

so osveZile postopke kako ravnati pri razlldnih rizidnih dejavnikih:
zadu5itve, ureznine, izkrvavitve..., saj so izpostavljene, ker delo opravljajo same na terenu pri rizidnih
skupinah ljudi. Izvedli smo tudi tedaj o uporabi defibrilatorja.
- Pomen odnosa in mej v procesu pomoEi pri izvajanju socialne oskrbe na domu: celodnevni seminar.
Pri zagotavljanju socialne oskrbe na domu je za socialne oskrbovalke izjemno pomembno zavedanje
emocionalnih sprememb, ki se dogajajo pri uporabniku in njihovih svojcih zaradi novih Zivljenjskih situacij,
v katerih izku5ajo nemod in potrebo po pomodi. V odnosni ravni med uporabnikom in izvajalcem v procesih
pomodi, je obetajode zavedanje modi jezika in dotika, zato smo se udili ve5din komuniciranja, ki upo5teva
razumevanje resnice uporabnika. Poudarek je bil na jasni opredelitvi kompetenc in nalog socialnih
oskrbovalk ter odgovornost za stvari ki jih podne in na razmejevanju ter povezovanlu z drugimi strokovnimi
sluZbami. V ta seminar smo vkljudili tudi oskrbovalke iz CSD Smarje pri Jel(ah in Pegazovega doma v
Roga5ki Slatini. Seminar smo organizirali pod okriljem Vedgeneracijskega centra Posavje.
Strokovna vodja in koordinatorka storitev se redno udeleZuje Aktiva vodij pomoii na domu Celjsko
Savinjske regije. Na sestankih se obravnavajo:
- strokovna vpra5anja in dileme v zvezi zizvajanjem socialne oskrbe na domu
- organiziranje stanja pripravljenosti socialnih oskrbovalk
8

-

kontrola posredne/neposredne oskrbe na terenu
nadome5danja izpadakadra
izobraLevanje zaposlenih
letna ocenjevanja
primeri dobrih praks
seznanitev dela Sekcije za socialno oskrbo na domu
obravnavanje aktualnih vpra5anj iz delovno pravne zakonodaje
organizacija druZenj vseh zaposlenih na pomodi na domu
Vodja je prav tako vkljudena v redno mesedno supervizijo, ki skrbi za strokovni suport in sveZino pri delu na
podrodju socialnega varstva.

Celotna ekipa pomodi na domu je dobro strokovno podkovana, med seboj modno povezana in deluje v
dobrobit vsem starejSim obdanom.

5. PRIPOMOETI ZA NEPOSREDNO DELO

Tako kot vsako leto, smo tudi v letu 2017 delavke ustrezno opremili s pripomodki za nego: rokavice za
enkratno uporabo, razkuLrla, obrazne maske ter predpasnike za bolnike z bakterijsko okuZbo. Ostale
pripomodke, ki jih uporabniki potrebujejo za ne1o, urejamo z zdravstvom. Tako imajo uporabniki moZnost
preko zdravstvenega zayarovanja pridobiti bolniSko posteljo, hoduljo, invalidski vozidek, sobno straniSde,
inkontinendne pripomodke, mazila. S temi pripomodki si olaj5amo neposredno pomod pri uporabniku in
kvalitetneje opravimo potrebno delo.

Za gospodinjske storitve pripomodke zagotavljajo uporabniki sami, razen posod za prinaSanje hrane.
Ustrezne termo menaZne posode smo zagotovili vsem, ki potrebujejo tudi dostavo toplega obroka hrane.
Brezpladno izposojo omogodamo na5im uporabnikom za hodulje in invalidski vozidek, za vmesni das, da si
lahko uredijo pripomodek preko zdravstvene narodilnice.

6. SPREMLJANJE KAKOVOSTI STORITEV

Vodja in koordinatorka je v stalnem kontaktu z uporabniki in njihovimi svojci, redno se izvaja kontrola
storitev na terenu samem. Preverja se kakovost opravljene storitve, dasovna ustreznost, zadovoljstvo
uporabnikov in svojcev ter uporaba za5ditnih sredstev.
Tako kot vsako leto, smo tudi tokrat izvedli anonimno anketiranje na5ih uporabnikov in njihovih svojcev.
Od poslanih 25 anket smo dobili nazaj 2l anket. Anketo je izpolnjevalo l0 uporabnikov in I 1 svojcev. Vsi
anketiranci so zelo zadovoljni z pomodjo na domu pri vseh moZnih trditvah. Vsem ustreza pomod njihovim
Leljam in potrebam, ne glede na vrsto nudenih storitev. Nihde ni podal pripombe ali kritike na na5e delo,
prav tako ni bilo nobenih pobud za spremembe. Prejeli pa smo veliko pohval o opravljenem delu. Anketa je
pokazatelj, da so tisti obdani, ki jih oskrbujemo zadovoljni z na5imi storitvami in da je tak5naoblika oskrbe
zelo dobrodoSla.

Koncesijska dejavnost je potekala nemoteno, prav tako smo vsakemu ob[anu, ki je za pomoi
zaprosil in je zanjo upraviien, ugodili prolnjo in priieli z izvajanjem takoj, ko je bilo to potrebno.
Tako smo zagotovili oskrbo 5e isti dan vsem, ki so bili odpu5deni iz bolni5nice v domado oskrbo. Za
tak5no delovanje je potrebno ogromno fleksibilnosti tudi na strani zaposlenih socialnih oskrbovalk, ki
znova in znova pokaZejo ogromno socialne obdutljivosti, ki jo v na5i sluZbi nujno potrebujemo.
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Pri svojem delu smo

usmerjeni k uporabniku kot posamezniku z vsemi lastnostmi, posebnostmi in
zdravstvenimi teZavami. Posebej smo pozorni na medsebojne odnose, socialno mreZo z okoljem ter
varovanjem osebnih podatkov. Uporabnikom zagotavljamo pomod in suport v tak5ni meri, kot ga potrebujejo
sami, hkrati pa mobiliziramo njihove vire modi in jih vzpodbujamo k samostojnosti.
Trudimo se zagotavljati in ohranjati kvalitetno storitev skupaj z uporabnikom storitev. NaSa sluZba je izjemno
fleksibilna, saj poleg opravljanja pomodi ob vedernem dasu in med vikendi, organiziramo prilagojeno oskrbo
tudi v dasu prisotnosti ali /in odsotnosti svojcev. To pomeni, da je delovni das oskrbovalk prilagojen glede na
trenutne potrebe uporabnikov.

7. FTNANCNO PORO

ttrO

ZOtt

7.1. Cena storitve od 01.01.2017 do 31.12.2017
Cena storitve Pomod druZini na domu je zna5ala 17r54 € na efektivno uro, od tega so zna5ali stro5ki za
neposredno socialno oskrbo 15,62 €., stro5ki vodenja pa 7,92 €. Cena storitve je bila enaka kot v preteklem
letu 2016.
Obdina Poddetrtek je subvencionirala ceno iz proradunskih sredstev uporabnikom storitve v vi5ini 12,54 € na
efektivno uro. Kondna cena storitve za uporabnika, zmanj5anaza subvencijo obdine je zna5ala 5100 € na
efektivno uro.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo in na dan drZavnega praznika ali dela prostega dne je znaSala 19,30 €
na efektivno uro, subvencija obdine je zna5ala 13,78 € na efektivno uro, kondna cenaza uporabnika pa5152
€ na efektivno uro.
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.2.

PETLETNA PROJEKCIJA
2017

2016

2015

201.4

EKONOMSKA CENA STORITVE

17,54

!7,54

16,51,

16,51_

15,51

DOPLAEILO OBEINE NA URO

1,2,54

12,54

1,L,97

'1.1.,97

10,97

5

5

4,54

4,54

4,54

CENA ZA UPORABNIKE NA URO

2013

7.3. Oprostitev plaEila

V letu 2017 sta bila v obdini Poddetrtek 2 uporabnika, ki sta bila v celoti opro5dena pladila storitve na
podlagi Zakona o druZbenem varstvu du5evno in telesno prizadetih oseb. Vsi ostali uporabniki so svoj deleZ
za storitev poravnali sami ali s pomodjo svojcev.
7.4. PRIHODKI na podlagi koncesije z Ob6ino Podletrtek

Ob6ini Poddetrtek smo za storitve opravljene v dasu od 01.01.2017 do 31.12.2011 izstavili radune v
skupnem znesku 65.017198 €. V tem znesku so upo5tevane tudi oprostitve k ceni na podlagi odlodb CSD:
r0

3.g4g,62€ (oprostitve in vknjiZbe na nepremidnine). Uporabniki so skupno prispevali 20.409,59
prihodek je tako zna5al 85.427,57 C.

lVesec

Subvencija obdine,
vkljudeno z oprostitvami

Pladilo uporabnikov

JANUAR

5.842,09

1_.925,36

FEBRUAR

5.085,38

'J_.616,46

MAREC

5.835,18

L.867,69

APRI L

5.773,74

1_.832,34

MAJ

5.995,69

1.938,36

JUNIJ

5.331,68

1,.701,,97

JULIJ

5.434,47

1_.649,65

AVGUST

5.683,69

L.758,29

SEPTEMBER

4.852,73

1.443,82

OKTOBER

5.059,59

L.563,29

NOVEMBER

5.270,57

1,.609,23

DECEMBER

4.853,17

1.503,13

65.017,98

20.409,59

Skupaj

7.5. ODHODKI od 01.01.2017 do31.12.2017 na podlagi koncesije z ObEino Podietrtek
CELOTNI STROSKI

t

STROSEK DELA SOCTALNTH OSKRBOVALK

malica
prevoz na delo

kilometrina
regres
STROSEK VODENJA tN KOORDINIRANJA

3

STROSKI MATERTALA

YO

(vkljuino

s poraiunom dviga plai od t.7.2Ot7l
bruto plaie

2

PODEETRTEK= 37,tO

ll

198.550,35

73.662,t9

126.L25,87

46,792,70

1,1.255,40

4.175,75

8.379,36

3.L08,74

43.135,00

16.003,1"0

9.654,72

3.581,90

24.1O5,36

8.943,09

7.607,29

2.822,3O

€. Skupni

I

medicinske rokavice

L.249 28

463,49

rakuiila, obrazne maske
poita

572,06

2L2,23

209,55

77,74

telekom

818,93

303,82

zavarovalne premije

244,47

90,7

166,9

61,,92

312,22

115,83

3.1_57,35

L.171,,39

130,13

48,28

1.46,4

54,31

600

222,6

230.263,00

85.427,57

stroiki pladilnega prometa
drobni material (papir, kartuSa..)
radunovodske storitve
medicina dela

varstvo pri delu
najemnina s stroiki prostora
4.

SKUPAJ (1+2+3)

Celotne stro5ke, ki izhajajo iz opravljanja storitve smo procentualno razdelili glede na obseg dela, ki smo ga
imeli v posamezni obdini v preteklem letu. Investicijo v program za elektronsko beleZenje in izobraLevanje
zaposlenih v letu 2017 smo pokrili iz sredstev pridobljenih na razpisu zaizobraLevanje kadra in iz sredstev
izvajanja predavanj v Vedgeneracijskem centru Posavje.

Porodilo zakljudujem z mislijo, ki jo je na terenu velikokrat dutiti. Zdravje in zmoZnost samooskrbe vsakega
posameznika je tako osnovna, da jo velikokrat spregledamo oz. je samoumevno, da je to del nas samih.
Vendar nas Zivljenje velikokrat preizkuSa in opominja, da le ni tako samoumevno. In ko enkrat zdravje ni
najbolj5e in si ved ali manj odvisen od nekoga drugega, pa najsi bo to od druZine, sorodstva ali organizirane
sluZbe, Sele takrat se zaveS, kaj ima5 dokler si zdrav. In ko v razlidnih situacijah v Zivljenju postajaS odvisen
od pomodi, je pomembno le 5e to, kdo je tisti, ki ti pomaga. Je dovolj duted in skrben? Se zaveda lastnih
mej?

Tudi v prihodnje bomo na5emu poslanstvu zavzeto sledili, predvsem bomo pozorni na individualne potrebe
posameznika, ki so lahko ustrezno zagotovljene, de smo dovolj ve5di v specifikah oskrbovanja.

Pripravila:

Lidija Umek,univ
strokovnr

l2

pl.soc.del.
na domu

