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SENIOR, Center za pomod stareiSim, Lidija Umek s.p.,Zagaj 36,3256 Bistrica ob Sotli

izpostava GerontoloSko srediSde, Tr5ka cesta 59, 325+ Podtetrtek
tel. st. 03/818 27 88,031 229 620

www. centerstarejsih.si

LETNO PONOdILO
o izvajanju socialno varstvene storitve
POMOd NNUZIXI NA DOMU
v obiini Podietrtek
v letu 2018

Poddetrtek,25.3.2019

Vodja sluZbe pomodi druZini na domu:
Liclij a Umek, univ.diPl'soc'del
direktorica
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Staranje prebivalstva je proces, ki spremlja vse razvite druZbe. Spremembe v starostni strukturi
in dernografske projekcije nas opoza{ajo, da se bo tudi pri nas ta proces v nasleclnjih clveh, treh
desetletjih pospe5eno nadaljeval. Vse obdine imajo visok deleZ prebivalstva starega 65 in ved let, ki iz leta v
leto nara5da. Tako slno v obdini Poddetrtek v letu 2018 beleZili 635 starej5ih obdanov starih 65 +, oz.
18,64 9'a prebivalstva je starega 65 let in ved. (Vir: Statistidni urad RS). To pa pomeni za lokalno skupnost
obvezo, da nadaljuje dolgorodno nadrtovanje in izvajanj e organizirane skrbi, ter zagotovitev
kakovostn ega pr eLivlj anj a starosti za svoj e starej 5e obdane.

Cilj Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva (ReNPSV20I3-2020) je, da je v storitve
ponrodi na domu vkfiudenih 3.5% oseb, starejSih nad 65 let, ki zarudi starosti in pojavov, ki spremljajo
starost, niso sposobni za popolnoma samostojno Zivljenje. V Obdini Poddetrtek je bilo v letu 2018, po
podatkih Statistidnega urada RS, 635 oseb iz te ciljne skupine, kar pomeni, da naj bi bili v storitve pornodi
na domu vkljudenih 22 oseb iz te ciljne skupine. Glede na povpredno Stevilo uporabnikov v letu 2018, ki je
zna5alo 31 upnrabnikov smo cilj Ze dosegli.
LETNA STATISTIIi{
I.1. STEVILO IJPORABNIKOV
Stevilo uporabnikov v posameznem mesecu, Stevilo novih vkljuditev in prekinitev po rnesecih:
5r.
UPORABNIKOV

MESEC

M

prekinitve

Z

vkljuditve

JANUAR

26

8

18

FEBRUAR

27

9

16

Z

1.

MAREC

29

9

2A

1.

4

APRiI-

30

9

2T

MAJ

29

9

2A

JUNIJ

29

9

20

JULU

.JU

9

21,

1.

L

AVGUST

)^

9

25

1

5

SEPTEM BER

34

I

25

5

1"

OKTOEER

33

10

23

1

3

NOVEMBER

)1

10

27

1.

4

DECEMBER

36

10

?6

2

1

POWPREiJH

31

9

3A

1"

L,75

1

1

1

1

2
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Povpreino Stevilo uporabnikov v letu 2018 je bilo 31 od tega 7l o iensk in29 "/o molkih. V letu 2018
smo skupno oshrhovali 46 obianov. Na novo se je v letu 2018 v naSe storitve vkljudilo kar 21 obianov.

Povpredns €tevilo uporabnikov v letu 20{8

ii..Siiiil$-ii

j

ffiNW
i''*iiiW*

j.:r:.::r::i:i:\''

uiersk*

rF-,,r$;**y*

s $ta$ki

:fu

Storitev srno prekinili pri 12 uporabnikih, pri 4 uporabnikih je pri5lo do prekinitve zaradr njihove smfti,
pri 4 smo zakljudili oskrbo zaradi selitve v domsko oskrbo, 4 uporabniki so odjavili storitev zaradi
izbo[iSanja zdravstvenega stanja ali oskrbe s strani svojcev (od tega sta bila 2 vkljudena satrlo v zadasno
oskrbo).

Rael*gi sa prekirlitev storltve !018
oSrnrt uporabnika
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l.?. STAROSTNA STRUKTTTRA uporabnihov:
DeleZ uporabnikov starih manj kot 65 let

3 o2.6,5 oh

DeleLuporabnikov starih od 65 do 79 let

12 o2.26,10

o

Delei uporabnikov starejSih od (vkljudno) 80 let

3l

oA

oz. 67,40

$tarostna struktura uporabnikov

201

I

tsDeiei uporabnikov starih manj kot 65 let

67,40%

EDeiez uporabnihov starih od D5 let do
tvkljuano )

7-q let

uporahnrkov starejSih 0d
{vkfjue no} 80 let

pri starej5ih od (vkljudno) 80 let, kar soupada z daljso Zivljenjsko
pornodi pri
dobo. posledidno to pomeni tucli vedji obseg pomodi pri posameznikih, predvsem v okviru
je
let, kar je
81
opravljanju osnovnih Zivljenjskih potreb. Povpieina starost uporabnikov v letu 2018
enako kot v preteklem letu.
Starostna struktura kaze na porast oskrbe

1.3.

pOGOJI UpRAVttpXOSU DO STORITEV PON'IOdI NA DOMU

Oseha stara nad 65 let. ki

je zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost nesposobna za

no Livl

prizadetih
Ose ba S statusom inval ida po zakonu o druZbenern varstvu duSevno ln telesno
a) ce stopnla n vrsta
ose,b, ki po ocelll prl stolue komisii ne zmoreJ o samo stojnega zl li elr
obdasno o skrbo na domu
ihove inval idnosti
ji
je
prtznana pravica do tuje pomodi in nege za oPravljanje
Druga invalidna oseba. ki
veclne zrv en skih
priznanega
Kronidno bolna oseba in oseba z do lgotrajnimi okvarami zdravja, ki nima
pomoci
statusa invaiida, pa je po oceni pristojnega centra za socialno delo brez obdasne
e
no Zivl
bnaza
osebe ne
ali teZko in najteZjo motnjo v
v
telesnem
rnotnjo
Hudo bolni otrok ali otrok s teZko
dusevnem razvojn in ni vkljuden v organizirane oblike varstva
J

42 oz.
91,30 0h
2 oz.
4,3 yo

2 oz.
4,3 o/o

nad 65 in ki so zaradi starosti
Najvedji delez uporabnikov v letu 201g, kar 91,30 % so bile osebe, ki so stare
trend upravidencev je bil tudi
ali pojavov, ki spremliajo starost, nesposobne za samostojno zivljenje. Takden
v preteklih letih.

T.4. STEVILO OI,R.TVLENIr{ UR POMOTT PO ME,SECIH

skupaj

praznidne ure

nedeljske ure

navadne ure

Mesec

370,5

27,75

10,75

409

FEBRUAR

355,25

30,75

7,75

393,75

MAREC

446,25

31-,25

APRIL

377,25

30,75

20,5

428,5

420

23,25

24

467,75

3L,5

8

493

JANUAR

MAJ

453

JUNiJ

477,5

508

469

39

AVGUST

499,25

36,5

SEPTEMBER

rt53 25

38,75

484

32,25

9

525,25

548,5

33

7,75

589,25

75

43,5

16,75

559

5375,5

398,25

L14,5

5888,25

JULIJ

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

skupaj

4

10

545,75
492

efektivnih ur, meseino pa so v povpreiju
Delavke so v crvanajstih mesecih skupno opravile 5.gggr25
v povpredj t izz efektivnih ur pomodi'
opravile 4g0 ur pomoti, oz. je ena delavka mesedno opravila
110 ur' kar
pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev cloloda mesedno efektivo
pomeni,dasodelavkeskupnoopravile60S,l5urnadurnegadela'
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1.S. VRSTE STORITEV v okviru socialno varstvene storitve pomoii na domu (Pravilnik
standardih in normativih socialno varstvenih storitev)
Sifra
storiWe

gospodinjska pomoi

A.01
A.02

o

Naziv storitve
obroka hrane
nabava Zivil in priprava enega obroka hrane
iva

b

A.03
A.04
A.0s

bival
o5novno ctsce
in osnovno

Sirra

$laziv storltve

dela

smeti

rostorov z odnalan

storitve
8.01

pomoi pri temeljnih
dnevnih opravilih

U

8.02
hra

8.03

8.04
8.05

5if ra
storitve
c.02
c.03
c.04

h
h

Naziv storitve
socialne mreie z

c.01

pomoi pri ohranjanju
socialnih stikov

u

osnovnih
ri o
osebnih
vzdrievanje, nega in

nih obveznosti
inform

uin
ustanov o
na institucionalno varstvo

rcenca

Primarne storltve v okviru socialno varstvene stsritve pomce
na domu 2CI18

El

r

i

G0spodinjska pornoi iGF)

Fornoe pri terneljnih dn*vnih
opravilih (PAH)

V letu 20lB je gospoclinjsko pomoi potrebovaio 41,30 7o uporabnihov, pomofl pri terneljnih dnevnih
pripravlienega
npravllih pa je potrebovalo sg,zo yo uporabnikov. v gospodinjsko pomoi sodi tudi prinos

)

a

obroka hrane in priprava obroka na domu. Tak5no obliko pomodi smo zagotovili 12 upravidencem. Pri 5
uporablikih se je hrana pripravljala na njihovem dornu, pri 7 se hrano pripelje iz gostiSda Lipa.
pritraz vrste pomodi ie naiejen na pocllagi vrste storitev pri uporabnikih tako, da vsak uporabnik prejema
vsaj dve razlidni ,r.rii pon o di iz rizlldnih sklopov (tako tudi veleva Pravilnik o standardih in normativih
jih je zelo teZko omejiti na zgol-i
socialno varstvenih stoiitev). To pomeni, da se storitve zelo prepletajo in da
pri
tri osnovne sklope. Veliko uporabnikov ima vse tri oblike pomodi. Storitve, ki sodijo v kategorijo pomod
z
prepleta
ohranjanju socialnih stikov nismo posebej prikazali, saj se pri vedini uporabnikov ta storitev
primarno storitvijo. oz. pomod pri ohranjanju socialnih stikov ni bila nikoli primarna storitev.

Vedi,a vkljudenih, kar 58,70 7o potrehuje pomod pri temeljnih dnevnih opravilih, kjer prednjadi
pri tusiranju
umivanje, pa najsi gre to za dnevno umivanje nepomidnih uporabnikov ali 1 x tedensko pomoi
pomidni uporabnikov, ki potrebujejo dehio pomod.
3. ,"a"o ostu3a velik intires po-pomodi v gospodinjstvu, kamor sodi tudi prina5anje enega toplega obroka
saj je
hrane. Sam piilos obrokaie^seveda vedno kombiniran s pomodjo pri ohranjanju socialnih stikov,
postreZe,
oskrbovalec ob dnevlem prinosu toplega obroka z uporabnikom v osebnem stiku, mu hrano
in po
naroda
poskrbi za pranje posode in dostavi piuri" posode v kuhinjo. Obenem komunicira s kuhinjami,
potrebi oAporeirie obroke, pomaga pri pladevanju hrane ter uporabniku omogoda stik z zurnnjrrt svetom
je
ter mu s tem zagotavlja obdutek uu*orii. oskrbovalka spremlja kaj se z uporabnikom dogaja, kaksno
pri drugih sluZbah
njegovo zdravstveno siarje in o tem obvesda vocljo pomodi ter po potrebi intervenira tudi
pomeui, ker
veliko
obroka
oi.lif, obve5da o njihovih potrebah in zeljah. Uporabnikom prinadanje toplega
pri rnodeh.
sami priprave hrane oz. kuhanja ne zmorejo ,.8, z.li;o pa imeti redno prehrano, da ostanejo
v vedini
katere
otrok,
od
neodvisnost
Dostava toplega obroka jim prav tako omogoda samostojnost in
primerov ne Zelijo brerneniti s svojimi skrbrri.
okolja
iroteg prinasanja obroka je sevedapomemben del gospodinjske pomodi tudi diSdenje oZjega bivalnega
perila
in
uporibnika, pomivanje porabljene posode, odna5anje smeti, pranje in likanje osnovnega osebnega
Poleg
postelinine, t a. je kljudnega pomena zavzdrZevanje osnovne higiene v bivalnih prostorih uporabnika.
trgovine'
iega socialne osk.boralke uporabniku prinesejo tudi osnovne prehlambene izdelke iz najbliZje
ki Zivijo
pomagajo pri ogrevanju bivainih prostorov - prina5anje pripravljene kurjave (drva) pri uporabnikih,
prostora.
ru*i in f."4en;e, t.1er1e to edini oz. izjernorna prevladujoda oblika ogrevanja bivalnega
povezovalni del tako
Oskrbovalke zelo hitro postanejo pomemben dlen v socialni mreZi uporabnika, saj so
ali
mecl svojci i' uporabnikom, kot tudi med razlidnimi instituciiami, tako socialnimi, upravuimi
ti
vedino
pa
le
so
ali
svojcev
nimajo
,aruuuur"imi. Se posebej pa je le to pomembno pri uporabnikih, ki
varnost in pomod pri vseh osnovnih
dasa odsotni. Soc. oskrbovalke tako ,ra1o uporabnikom vsakodnevno
saj dostikrat
Zivljenjskih opravilih. Njihova vloga je-polig opome tudi informativno-svetovalne narave.
kot
tudi ustanov
nudijo"podporo tako ,roj""*, kot upoiabnixo- v smislu informiranja pomembnih drugih
por"rurrih z njimi. prav tako jih tudi udijo vesdin oskrbe starostnikov,razumevanju starostnika in nlegove
Lolezni, informiranja o dodatnih storitvah v lokalni skupnosti.
enkratne
V povpredju je oskrbgvalka porabila za enkratno oskrho uporabnika 45 minut. NajkrajSi das
je v skladu s potrebami uporabnika in
oskrbe je bil 15 minut pri uporabnikih. najdalj5i pa 2 lre, kar

pravilnika o standarclih in normativih socialnt varstvenih storitvah, ki doloda, da je najdaliSa oskrtra 4 ure na
povemo, da uporabniki in njihovi
dan oz. 20 ur na teclen pri enem uporabniku. Iz dosedanjih izkusenj lahko
le najnujnejsa opravila oz'
svojci, ki imajo v vedini nizke piejemke, gledajo nu uruko minuto in koristijo
stoiitve ter zapr,rsijo za pomod na dotnu, ko je le ta res nujno potrebna'
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2.

VEdI,ETNA PROJEKCIJA
2018

2011

2016

201.5

201.4

2013

PovPREeNo 5r. uPonneNlKov

31

25

23

22

74

27

SrEvtlo vsEH uPoRABNlKov

46

44

34

29

34

50

2t

19

1.4

6

7

10

12

18

1.1.

o

490

4A2,5

485,75

485,75

Sruvto

NovCI

vruudrrutH

Srrvt lo zRruueENlH
POV pnriruo

osKRB

Srrvtlo EFEKTIvNIH uR

41
LI

427,75

I
501"

izrazito nihajode, sicer v porastu tako z
ve6letna projekcija kaZe na to, da je izvajanje oskrbe na domu
letu smo imeli v osk]bo na-ived na novo
obsegom clela kot z povpredno vkljudenirniuporabniki. v lanskem
v naso oskrbo do sedaj'
vkljudenih ljudi, prav tako je bilo najvisje Ster,lilo vseh vkljudenih
3. ELEKTORNSKO EVIDENTIRANJE STORITEV

katerega socialne
januarju 20lg smo presli na popolno elektronsko beleZenje storitev na terenu,
zeleli izboljsati
smo
program
na nov
oskrbovalke opravljajo s pomodjo mobilnih telefonov. S prehoclom
dornu. Spremetnba evidentiranja ne vpliva na
hitrost in natandnosi ielez".rja opravljenih storitev pomodi na
nalepk, ki smo jih nalepili v domove
vsebino i, obseg pomodi. niti na das izvajanja storitev. Preko NFC
ter ostale pomembne informaciie:datunl
uporabnikov, socialna oskrbovalka zabeleii svoj prihod in odhod,
z klikom na nalepko. Sama nalepka vsebuje le
storitve, trajanje storitve in vrsto opravljene storiive samo
uporabnika. Po opravljefli storitvi se
Stevilko, na pocllagi katere mobilni tiefon prepozna dotidnega
aplikacijo je omogodena dvosmerna
uporabnik podpise" na zaslon mobilnega teiefona. Z. rnobilno
Tako lahko od kjerkoii spremlja vse
sinhro,izacija s spletno aplikacijo, ki jo" uporabrja vodja storitve.
(kdaj oskrbovalka pride in odide)' spletna
oskrbovalke hkrari, koliko dasa porabi pri rruki* obisku
poti oskrbovalk. '. omogerda enostavne
aplikacija omogoda prikaz efektivnih ur, cielovnega dasa, opravljene
pri .rporubrriku 1rop.' uporabnica se danes poduti
preglecle storitev. oskrbovalke lahko vnasajo o{azanla
riai;o vse oskrboyafke.. Ko pride naslednjid ali pride
slabo. kna vrodino. obvestila sem svojce.) To opazanjl
izpisalo opazanje in je tako prenos informacij rned
druga oskrbovarka, ji bo ob prihodu pri t<irtu na natept o
lahko tako ustrezno zagotovi pomod' Program
zaposlenimi bistveno hitrejEi in temeljitejsi, oskrbovalka

v

omogoda vso sledljivost.

s povpredno starostjo 52 let, smo potrebovali
Glede na to, da imamo zaposlene socialne oskrbovalke
potekalo uvajanje od oktobra do decembra 2017' v tem
sistematidno uvajanje v nov program dela. Tako ie
v papirnati obliki kot do sedai'
oUaoU.iu smo avo.lno beleZiliitoritve: elektronskoin
na terenu so presli tudi v Krskem, BreZicah in
nov sistem beleZenja opravil in laZje sledl-iivosti zaposlenih
le
potekaZe ,ekaj dasa' Od soiednjih obdin ni v tem sistemu
Cel-iu. V Maribo-ru in Ljubla.1i.ta[nadin deia
in Rogatca'
5e izvajalcev iz Srnarja pri Jel5ah, Sentjurja
kadra in podporo za zagon no'e oblike
stroiek nabave programa in pametnih terefonov , rzobrazevanje
in le tega nir*o vkalkulirali v ceno storitev oskrbe na
beleZenja storitev, smo pokrili iz lastnih sredstev

v

domu.
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sestankih' sestanke
Social'e oskr.Sovalke se reclno sredujejo na strokovno vodenih koordinacijst<ih
Bistrice ob sotli in
iz
imamo v nadi pisarni v poddetrtkr.r (v turinst<i stavbi), skupaj z oskrbovalkami
strokovnih vprasaqi in
Kozjega. Sestanki so namenjeni koordinaciji clela, informiranju, razreSevanju
uskla.jevanju na nivoju sluibe.

strokovna poclpora socialnim oskrbovalkam

je

potekala tudi

v obliki intervizije, v

obsegu Sh/letno, kot

predpisi'
otgantzac{l m zmanJ'suje izgorelost pri delu' zato
,arrnelcnilr vedja
vedia pozitivno
nozitivno klimo v o
Neformalnc druienje* zaposlenih
dneve in zakljudimo leto s
mecl ietcm organiziramo tudi pohode, izlete, piknike, praznujemo rojstne
zahtevaia

preclnovo

le

tnct zab av o .

jih zaznama in predloge ki iili izraztia
vsako leto pripravimo letni plan izobraievanj, glecle na potrebe, ki
pomodi. eez celo leto srno imeli
zaposleni. v letu 20i7 smo namenili osveiitvi zdlavstvene nege in-prve
pororrost drugim storitvam. ki jih
izvedenih vei delavnic in seminarjev, zato smo v letu 2018 namerrlli
uporabniki 5e lahko koristijo'
kjer so nam predstavili domsko varstvo'
Izveclli smo strokorrno eLsi.u.zijo po okoli5kih clomovih upokojencev,
lazje ustrezno pripravijo uporabnika na
Zaposlene so dobile drugaden vpogled v zivljenje v zavodu. s tem
,r*litrr, 6e je le ta nujno potrebna oz. (e se uporabnik zeli preseliti.
pomoli ila domu celjsko
strokov,a voclja in koorciinator-ka storitev se reclno udeletuje Aktiva vodij
regije. Na sestankih se obravnavajo:
Savinjske
na domu
strokovna vpra$alja in clileme v zvezizizvajaniemsocialne oskrbe

-

organiziranje stanja pripravljenosti socialnih osklbovalk
kontrolaposredte/neposredneoskrbe naterenu
nadorneBdanja izPadakadra
rzobraievanje zaPoslenih
letna ocenjevania
primeri dobrih Praks
i*rrrunitev,Jela Sekcije za socialno oskrbo na domn
obravnavanje aktualnih vpralanj iz delovno plavne zakonodaje
organizacija rlruienj vsehzaposlenih na pomodi na domu
za strokovni suport in svexino pri delu na
vodja je pra, tako vkljudena v redno mesedno supervizijo, ki skrbi
poclrodj u socialne ga varstva.

organizirana za strokovne vodie'
na clomu prvid organizirala tovrstuo strokovtlo
socialna zbornica.i. ru pr:budo sekcije za socialnJ oskrbo
je najvedji in najvedkrat nagrajeni privatni upravitelj domov
clmZenje. pobiiije smc spoznali seNeburo, ki
80 razlidnih ustanov v Avstriii in nudi clelovna mesta
starej5ih v Avstriji. seNebura ima v upravljanju ved Lot
stanovanja. Preclstavili so tudi izvajanje oskr'be na
ved kot 3500 lju,lem. ogledali smo si clom in varovana
posluzujejo se namred zaposlovanja tujcev, ki za das potrebne oskrbe
dornu, ki pa je slab$e razvrtakot pri nas.
piakse pri oskrbovanju popolnoma odvisnih
bivajo 24 rx pri uporabnikih. Zaznavu3o irt orlsr*;a in slabe
uporabnikov.

je
V letu 201g smo se deleiili strokoyne ekskurzije v Graz, ki bila

5.

FRII'OMO{I(X UA NEFOSRE,DNO DE},O

opremili s pripomodki za nego: rokavice za
Tako kot vsako leto, smo tudi v ietu 2018 delavke ustrezflo
ostale
predpasnike za bolnike z bakterijsko okuibo'
enkratno uporabo, ruzkuilra, obrazne maske ter
moinost
z zdravst,om. Tako imaio q:orabniki
pripomodke, ki jitrr uporabniki potrebujeio zarrcga_,ur*;urno
invaliclski vozidek, sobno stranixi'e'
uur*orun3o prraoHti bolnisko posterjo, hocluljo,
preko zrrravstven

"gu

I

neposredno pomod pri uporabniku rn
inkontinendne pripomodke, mazila. S temi pripomodki si olajsamo
kvalitetneje opravimo potrebno delo.

razefi posod za prinasanje hrane'
gtsspodinjske storitve pripomodke zagotavljajo uporabniki sami,
potrebujejo dostavo toplega obroka hraue'
Ustrezne termo menaZne poiooe smo zigotouiii ur.., ki
in invalidski vozidek, za vmesni das, da si
Brezpla6no izposojo omogodamo nasim upJrabnikom za hodulje
lahko ureclij o pripomodek preko zdravstvene narodilnice.

za

6. SPREMLJANJE KAKOVOSTI STORITEV

svojci, izvaia se kontrola storitev
vodja in koorclinatorka je v stalnem kontaktu z uporabniki in njihovimi
in svojcev
ustreznost, zadovoljstvo uporabnikov
na terenu. preveria se kakovost opravljene storitve, dasovna

ter uporaba za5ditnih sredstev.

obianu' ki je za pomoi
Koncesijska dejavnost je potekala nemoteno, prav tako smo vsakemu
takoj, ko je bilo to potrebno'
zaprosil in je zanjo upraviden, ugodili prosnjo in prideli z izvajanjem
iz bolni5nice v domado oskrbo' Za
Tako smo zagotovili oskrbo se isti dan'rserr,"ki so bili odpusdem
zaposlenih socialnil-r oskrbovalk, ki
taksno delovanje je potrebno ogromno fleksibilnosti tudi na strani
jo v naSi sluZbi nujno potrebujemo'
znovain znova poLaZejo ogrornrio socialne obdutljivosti, ki
je do sedaj pokazalo, da taksnih anket
Vpra5alnikov o zadovoljstvu uporabnikov letos nismo izvedli, saj se
tezje razumejo vsebino in potrebujejo
uporabniki in njihovi ,ro;"i neizpolnjujejo radi, so nekritidni, nekateri
vsako leto popolnoma v superlativih
pomod pri resevanju s stiani oskrbovaikl. zuto so rezultati, ki so bili
storitev. Bolj realno spremljanje
neuporabni. prav tako nismo prejeli nobene pobude za spremembo
jih
strokovna vodja beleZi ob njenih obiskih
kakovosti storitev se pokaze ,, inaluiaualnih nadrtih pomodi, ki
in sproti podaja predloge in re5itve.

pri

posebnostmi in
svojem clelu smo usmerjeni k uporabniku kot posamezniku z vsemi lastnostmi,
,rro poro.ri na medsebojne odnose, socialno mreZo z oko[iem ter

zdravstvenirni teZavami. Posebej
in suport v taksni meri, kot ga potrebujejo
varovanjem oseb,ih podatkov. Uporabnikom zagotavljamo pomod
jih vzpodbujamo k samostojnosti'
sarni, hllati pa mobili zitarno njihove vire modi in
storitev. NaSa sluZba je izjemno
Trudirno se zagotavliati in ohranjati kvalitetno storitev skupaj-z uporabnikom
vikendi, organizirarno prilagojeno oskrbo
f-leksibil,a, saj poleg opravljanja pomodi ob vedemem dasu in ,r.a
je delovni das oskrbovalk prilagojen glede na
tudi v dasu prisotnolrti uri lin oisot osti svojcev. To pomeni, da
trenutne potrebe uPorabnikov.

7. FTNANCNO

POROdrlo zors

7.1. Cena storitve od 01.03.2t)18 do 31'12'2018

uro'
cena storitve Pomod druZini na domu je znalala 18,02 € na efektivno
uporabnikom storitve v visini 13,02 € na
obdina poddetrtek je subvencionirala ceno iz proradunskih srecistev
obdine je zna5ala 5,00 € na
efektiv,o uro. Kondna cena storitve,u.rpo.ubnika, zmanj5anaza subvencijo
ef.-ektivno uro.

praznika ali dela prostega dne je znasala 19'78 €
cena ure storitve, opravljene v nedeljo in na dan drzavnega
uro. kondna ceila za uporabnika pa 5'52
na efektiv,o uro. subvencija obdine je znai;ala 14,26 € rra eflktivno
€ na efektivno uro.
g

,

7.2. YETLETNA PROJEKCIJA

2018

2017

2016

2A$

203.4

2013

(delavniki)

18,O2

17,54

17,54

l-6,51

1"6,51

15 5 t

DOPLA.ILO OBEINE NA URO

13,02

12,54

12,54

1L,94

r1,94

10,97

5

5

5

4,54

4,54

4,54

EKONOMSKA CENA STORITVE

CENA ZA UPORABNIKE NA URO

7.3. Oprostitev

plaiila

so bili na podlagi odlod.be krajevno pristojnega
Centra za socialno delo Smarje pri Jel5ah, v celoti oproSdeni pladila storitve. Od tega sta bila 2 uporabnika
opro5den pladila na podlagi Zakonao druZbenem varstvu du5evno in telesno prizadetih.

V letu 2018 je bilo v obdini Poddetrtek 5 uporabnikov, ki

7.4.

PRIHODKI na podlagi koncesije z obiino Podietrtek

Otriini podietrtek sn1o v letu 2018 izstavili radune v skupnem znesku 79.351,72 C. V tem znesku so
upoStevane tudi oprostitve k ceni na podlagi odlodb CSD: (oprostitve in vknjiZbe I1a nepremidnine).
Uporabnilii so skupno prispevali 27.242,03 €. Skupni prihodek je tako zna5al 106.593,75 €.
7.5.

ODHODKI od 01.01.2018

clo 31.12.2018 na

podroiju obiine Podietrtek
PODEETRTEK

L

g?.383,85

STROSEK DELA SOCIALNIH OSKRBOVALK

bruto

51.709,L5

ce

4.341-,40

malica

3.199,68

prevoz na delo

24.543,68

kilometrina
nadurno delo

5.218,78

re

3.371,16

5

a

STROsEK VODETIJA IN KOORDINIRANJA

3

STROSKI MATERIALA

10.275,18
3.934,86
584,L

medicinske rokavice

r79,72

razl<uiila, obrazne maske

56,78

5ta

952,6

sl. telefoni, vzdrievanje elek. beleienja
zava rova lne

rem

101,33

e

75,39

stroSki pladilnega Prometa
drobni material ( a r, kartuSa

86,6
1_.332,48

radunovodske storitve

283,7L

rnedicina dela

l0

76,05
VATSTVO
r"la

4.

delu

249,36

mnina s stroSki

SKUPAJ

vsakega

samooskrbe
dutiti' zdraviein zmoznost jt to del nas samih'
verikokr-at
je
terenu
na
poro.ilo zakrjudujem z mislijo, ki io
tu*ot'*"'io' au
spregleclamo oz. ie
j".r.iikil;
d"
rnio enkrat zdravie ni
oosameznika je tako o.rrorrru,
le ni,uko ru-ou'"'^no'
da
pr.ird;;;;o,iiniu,
druzine' sorodstva ali organizirane
vendar nas Zivrjenje velikokrat
d"'g"g-u'.,"
nekoga
zi',3"njr' postaja* 0dvisen
,r".i"arr:!":1
""itiul ' "a
in si ved
r?"aie"it'
r"
last,ih
"il
'it*rr.iur,,
kaj ima. ,r";;:ir;ru:r.in
'ajboljse
zutte i" skrblni SL zaveda
sluZbe, Sere takrat u"'rrr.s,
po*ueu'-;;;"*,j
ti
ti
tir,i,
J" to, taole
od pomodi, .i" por,rl,i[;;i;
re potrebe

pozorni na individua,:
predvsembo*o-l:
' ,. Storitve
sledili, predvsemtomo
. nm^ na(en,r
zavzeto
zavzetosred,i,
ooslanstvu
posranstvu
nasemu
bomo
Tudi v prihocrnje

rnej?

::li';;zaprosir

B;l1iili;"liflj'#:".Hiril:""1,'"*;i;;r';:ffi#:*::1i"i:T:[1tJ;:f
pomodi inile ao naSih storite, trai
za vkljuditev v naso-mrezo
in naBirni zmoZnostmi'
dasu, skladrro , ni"go'imi Zeljami

le to v obsegu in v
upruriden, bomo zagotovili

Pripravila:
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