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Staranje prebivalstva je proces. ki spremlja vse razvite druZbe. Spremembe v starostni strukturi
in 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 iz leta v
leto nara5da. Tako smo v obdini Poddetrtek v letu 2020 beleZili 704 starejSih obdanov starih 65 +. oz.

19.60 o/o prebivalstva je starega 65 let in ved. (Vir: Statistidni urad RS). To pa pomeni za lokalno skupnost
obvezo. da nadaljuje dolgorodno nadrtovanje in izvajanje organizirane skrbi, ter zagotovitev
kakovostnega preZivljanja starosti za svoje starejSe obdane.

Cilj Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva (ReNPSV20I3-2020) je. da je v storitve
pomodi na domu vkljudenih 3.5% 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 2020. po

podatkih Statistidnega urada RS. 704 oseb iz te ciljne skupine. kar pomeni. da naj bi bili v storitve pomodi

na domu vkljudenih 25 oseb iz te ciljne skupine. Glede na povpredno Stevilo uporabnikov v letu 2020. ki je
zna5alo 37 uporabnikov smo cilj 2e presegli.

POMO. DRTIZINI NA DOMLI KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU

Namen socialne oskrbe je predvsem oskba in podpora pri ohranjanju dim daljSe samostojnosti in
kakovostnega Zivljenja na domu, prepredevanje osamljenosti in socialne izkljudenosti ter razbremenitev

svojcev. Oskrbaje zagotovljena vse dni v tednu. v dopoldanskem. popoldanskem in vedemem dasu.

Pridne se na pobudo upraviienca,/-ke oziroma njegovega zakonitega zastopnika.

Prvi del storitve izvaja strokovna delavka in obsega: ugotavljanje upravidenosti do storitve, pripravo in
sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in nadinu opravljanja storitve. organiziranje kljudnih dlanov okolja ter

izvedbo uvodnih sredanj med izvajalko in upravidencem/-ko ali druZino. Osebni nadrt. ki ga izdelamo skupaj

z uporabnikom in njegovimi svojci, izhaja iz potreb uporabnika. Vsebovati mora opravila vsaj iz dveh

sklopov, kar je pogoj zz imajarfe oskbe. Drugi del storitve izvajajo socialne oskrbovalke na domu

uporabnika po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu. Izvajanje se prilagaja potrebam in
zmoinostim uporabnika/-ce.

ORGANIZIRANOST DELA JAVNE SLUZBE

Javno sluzbo pomoi druZini na domu na obmodj u Obdine Poddetrtek opravljamo od 1.4.201l.

V Obdini Poddetrtek je v letu 2020 neposredna oskrba na domu potekala s strani 5,5 redno zaposlenih

oskbovalk. Storitev je vodila in koordinirala strokovna vodja in sicer v deleZu 0,31 - po normativih je I

strokovni delavec na 200 upravidencev in 0,5 strokovni delavec na 20 socialnih oskrbovalk (Pravilnik o

standardih in normativih socialno varstvenih storitev)'

V mesecu juniju 2020 smo imeli redni inSpekcijski nadzor s strani Ministrstva za delo. druZino. socialne

zadeve in inaie mo2nosti. Pri nadzoru niso ugotovili nobene pomanjkljivosti tako pri strokovnih. kot

organizacijskih vsebinah.
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LETNA STATISTIKA

l.r. Srevrlo r-rPoRABNtKov

Stevilo uporabnikov in obseg dela se konstantno spreminja. saj je le to vezano na potrebe upravidencev.
odsotnosti svojcev in odhodov na zdravljenje v bolniSnico. Prav tako spremembe v zdravstvenem stanju
uporabnikov zahtevajo fleksibilen obseg oskbovanja.

Stevilo uporabnikov v posameznem mesecu. ter dele2 Zensk in moSkih vkljutenih v naSo oskrbo:

MESEC

ir.
UPORABNIKOV z

JANUAR 47 L2 29

40 L2 28

MAREC 37 13 24

APRIL 23 6 1.7

MAJ 39 26

JUNU 38 L2 26

I ULI,] 40 13

AVG UST 41 L2 29

SEPTEMBER 37 13 24

OKTOBER 37 13 24

NOVEMBER 38 15 23

DECEMBER 38 15 23

POVPREOE 37 72 25

Povpreino Stevilo uporabnikov v letu 2020 je bilo 37 od tega 68,52 oh Zensk in 31,18 oh mo5kih. V letu
2020 smo skupno oskrbovali 5,1 obianov. Na novo seje v letu 2020 v na5e storitve vkljudilo l5 obianov.

J
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Povpreino Stevilo uporabnikov v letu 2020

rZenske

r MoSkr

Storitev smo prekinili pri 23 uporabnikih: pri l0 uporabnikih je priSlo do prekinitve zaradi njihove sm(i.
pri 2 smo zakljudili oskbo zaradi selitve v domsko oskbo, I I uporabnikov je odjavilo storitev zaradi
izboljSanja zdravstvenega stanja ali oskbe s strani svojcev (od tega sta bila 2 vkljudena samo v zadasno

oskrbo).

Razloga za prekinitev storatve 2020

gSmrt uporabnika

tsplej€m v OSO

oodtsv. sbritev. VKUUCENE
ZACASNE oSKRBE

1.2. STAROSTNA STRTTKTURA uporabnikov:

DeleZ uporabnikov starih manj kot 65 let I oz. I .85 o/o

DeteZ uporabnikov starih od 65 do 79 tet 15 o2.27 .78 Yo

-+

68,52Yo

43,480/o



Dele2 uporabnikov starejSih od (vkljutno) 80 let 38 o2.70.37 o/o

Starostna struktura uporabnikov 2020

1 lDeb2 uporabnrkov lanh mrnt kot 65 lel

ro.b, eor$rikov Irrh od 65 br &
(*|J6ro ) 79 let

Ok2 por-.rko, slrlFh od (vquho)
mbt

7O,37o/o

Starostna struktura ka2e na porast oskrbe pri starej5ih od (vkljudno) 80 let. kar soupada z daljSo Zivljenjsko
dobo. Posledidno to pomeni tudi vedji obseg pomodi pri posameznikih. predvsem v okviru pomodi pri
opravljanju osnovnih Zivljenjskih potreb. Povpreina starost uporabnikov v tetu 2020 je 82 let, kar je leto
vei kot v preteklem letu.

I.3. POGOJI I-IPRAVIdENOSTI DO STORITEV POMO.I NA DOMU

Najvedji deleZ uporabnikov v letu 2020. kar 94.45 % so bile osebe, ki so stare nad 65 in ki so zaradi starosti
ali pojavov. ki spremljajo starost. nesposobne za samostojno Zivtjenje. Taksen trend upravidencev je bil tudi
v preteklih letih.

)

Oseba stara nad 65 let. ki je zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost nesposobna za
samosto Zno cn

5l oz.
94.45 %

oseba s statusom invalida po zakonu o druzbenem varstvu dusevno in telesno prizadetih
oseb. ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega Zivljenja. de stopnja in vrsta

odata obiasno oskrbo na domul't ihove invalidnosti omo

2 oz.

3.70 Yo

Druga invalidna oseba. ki ji je priznana pravica do tuje pomodi in nege za opravljanje
veiine Zivl n sk fuh cnk

traJ

stoJ

nKro cn nboo na sco ba baose d7. o t) lmtn ko aram zdra l.tki I.1.1 a r 7I'IANa.vJ p ga
tas uSA n al il e oda. o enlc l't centra 7,1\ de breo o7. cb Sa II m L)p .l p pn cega po

dru el.) S SO zabna osam t]()sto Z en

I oz.
1,85 %

Hudo boln
duSevnem

i otrok ali otrok s teZko motnjo v telesnem ali tezko in najteZjo motnjo v
razvoj u in ni vkljuden v organizirane oblike varstva

socialno
osebe



I.{. STEVILO OPRAVI,ENIH TIR POMO.I PO MESECIH

Mesec navad ne ure nedeljske ure prazniane ure skupaj ure

JANUAR 573,75 47 ,25 25 646

FEBRUAR 548,5 42,75 L1,25 602,5

MAREC 363 40,5 404

APRIL 233,25 19 13,7 5 266

MAJ 458,5 3L,7 5 25 5L5,25

573 37,75 10,25 627

JULU 652 43,25 668,25

AVGUST 591,5 57 ,25 LL,75 660,5

5E PTE M BER 606,25 44,5 650,7s

OKTO BE R 585 4L,25 9,75 636

NOVEM BER 546,75 35,s 9 59\,25

DECEMBER 576,25 37,75 t7 ,5 631,5

skupai 6307,75 478,5 L?3,25 6893

Delavke so v dvanajstih mesecih skupno opravile 6.893 elektivnih ur. meseino pa so v povpreiju opravile
574 ur pomoii. oz. je ena delavka mesedno opravila v povpredju ll0 efektivnih ur pomodi. Od 13.3.2020

do 31.5.2020 smo zaradi ukrepov za zajezilev pandemije morali zmanjSati obseg storitev na minimum. prav

tako je bit velik upad oskbe zaradi odjav, ker so svojci ostali doma in lahko skbeli za ostarele starSe. V tem

dasu smo beleZili kar 29 odjav. Postopoma so se vkljudili nazaj v na5o oskrbo vsi uporabniki. V jesenskem

valu epidemije ni bilo zaznati vedjega upada oskrbovanja.
Ce izvzamemo mesec marec. april in maj iz naSega letnega povpredja, je bilo meseano povpredje v letu 2020

634 ur oskrbe na domu.
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1.5. VRSTE STORITEV v okviru socialno varstvene storitve pomoEi na domu (Pravilnik o standardih
in normativih socialno varstvenih storitev)

Sifra
storitve

Naziv storitve

gospodinjska pomoa
A.01 prinaSanie eneqa pripravlieneqa obroka hrane
A.02 nabava iivil in priprava enega obroka hrane

pomivanje porabljene posode
A.04 osnovno fiiden'ie bivalneqa dela Drostorov z odna5aniem smeti
A.05 postiljanje in osnovno tiSdenie spalneqa prostora

Sifra
storiWe

Naziv sto r itve

pomot pri temeljnih
dnevnih opravilih

B.01 pomod pri oblaienju/sladenju
8.02 pomot pri umivaniu/kopaniu
8.03 pomot pri hranjenju
8.04 pomot pri opravljanju osnovnih iivljenjskih potreb
8.05 vzdrievanje, neqa in iiSienie osebnih ortopedskih prioomotkov

Primarne storitve v okviru socialno varstvene storitve pomoei
na domu 2020

rcospodmtska pornoa ( GP)

lPqllot pn te(Eltrh dleynrh @.avaal
(POH)

V letu 2020 je gospodinjsko pomoi potrebovalo 42,59 7o uporabnikov. pomo6 pri temeljnih dnevnih
opravilih pa je potrebovalo 57,11 oh uporabnikov. V gospodinjsko pomot sodi tudi prinos pripravljenega
obroka hrane in priprava obroka na domu. TakSno obliko pomoti smo zagotovili l6 upraviiencem. Pri 5

7

5ifra
storiWe

Naziv sto ri tv e

pomot pri ohranjanju
socialnih stikov

c.01 vzpostavljanje socialne mreie z okoljem
c.02 spremljanje upravidenca pri opravlianiu nuinih obveznosti
c.03 informiranje ustanov o stanju in potrebah upravifenca
c.04 priprava na institucionalno varstvo

A.03

42,590/o



uporabnikih se je hrana pripravljala na njihovem domu. pri I I se hrano pripelje iz OS Podeetrtek in OS
Bistrica ob Sotli.
Prikaz vrste pomodi je narejen na podlagi vrste storitev pri uporabnikih tako. da vsak uporabnik prejema
vsaj dve razlidni vrsti pomodi iz razlidnih sklopov (tako tudi veleva Pravilnik o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev). To pomeni. da se storitve zelo prepletajo in dajihje zelo teZko omejiti na zgolj
tri osnovne sklope. Veliko uporabnikov ima vse tri oblike pomoti. Storitve. ki sodijo v kategorijo pomod pri
ohranjanju socialnih stikov nismo posebej prikazali. saj se pri vedini uporabnikov ta storitev prepleta z
primamo storiwijo, oz. pomod pri ohranjanju socialnih stikov ni bila nikoli primama storitev.

Vedina vkljudenih, kar 57,41 7o potrebuje pomoi pri temeljnih dnevnih opravilih. kjer prednjadi
umivanje, pa najsi gre to za dnevno umivanje nepomidnih uporabnikov ali I x tedensko pomod pri tu5iranju
pomidnih uporabnikov. ki potrebujejo delno pomod.
Se vedno ostaja velik interes po pomoai 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
oskbovalec 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 zunanj im svetom

ter mu s tem zagotavlja obdutek vamosti. Oskbovalka spremlja kaj se z uporabnikom dogaja, kaksno je
njegovo zdravstveno stanje in o tem obveSda vodjo pomodi ter po potrebi intervenira tudi pri drugih sluZbah

oz. jih obveSda 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 prinaianja obrokaje seveda pomemben del gospodinjske pomodi tudi diSdenje oZjega bivalnega okolja
uporabnika. pomivanje porabljene posode. odnaSanje smeti. pranje in tikanje osnovnega osebnega perila in
posteljnine. karje kljudnega pomena za vzdrZevanje osnovne higiene v bivalnih prostorih uporabnika. Poleg

tega socialne oskrbovalke uporabniku prinesejo tudi osnovne prehrambene izdelke iz najbliije trgovine,
pomagajo pri ogrevanju bivalnih prostorov - prina3anje pripravljene kurjave (drva) pri uporabnikih. ki Zivijo
sami in kurjenje, kjerje to edini oz. izjemoma prevladujoda oblika ogrevanja bivalnega prostora.

Oskrbovalke zelo hitro postanejo pomemben dlen v socialni mreZi uporabnika. saj so povezovalni del tako

med svojci in uporabnikom, kot tudi med razliinimi 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 pomot pri vseh osnovnih

Zivljenjskih opravitih. Njihova vloga je poleg opome tudi informativno-svetovalne narave, saj dostikrat
nudijo podporo tako svojcem, kot uporabnikom v smislu inlormiranja pomembnih drugih kot tudi ustanov

povezanih z njimi. Prav tako jih tudi udijo ve5din oskrbe starostnikov.razumevanj u starostnika in njegove

bolezni, informiranja o dodatnih storitvah v lokalni skupnosti.

8

V povpredju je oskrbovalka porabila za enkratno oskrbo uporabnika 45 minut. Najkaj5i das enkratne

oskrbe je bil 15 minut pri uporabnikih. najdaljSi pa 1.5 ure. kar je v skladu s potrebami uporabnika in
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitvah. ki doloda. daje 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 najnujnej 5a opravila oz.

storitve ter zaprosijo za pomod na domu. ko je [e ta res nujno potrebna.



I. VECLETNAPROJEKCIJA

2020 201-9 2018 20L7 2016 2015 2074 2013

PovPREcNo 5r. upoRasNrrov 31 24 27

Stevrro vsrn uPoRABNrKov 54 34 29 34 36

SrrvtLo trtovo vruucrrurn 15 2t 19 L4 8 7 10

Stgvrlo zaruue ENrH osKRB 19 1-2 _r6 11 8 L7 9

povpREeruo Stevto Errmrvr'rrri uR 634 639 490 402,5 485,75 485,8 422,75 501

Vedletna projekcija ka2e na to. da je izvajanje oskrbe na domu v konstantni podasni rasti, tako z obsegom
dela kot z povpredno vkljudenimi uporabniki.

,1. ELEKTORNSKO EVIDENTIRANJE STORITEV

Po treh letih uporabe elektronskega evidentiranja so se tako oskrbovalke kot uporabniki zelo dobro navadili
nanje. Birokracije z opravljenim delom je manj in poteka bistveno hitreje. Program omogoda vso sledljivost.
kar nam pomaga pri pripravi letnih evidenc in porodil dela. prav tako pa hiter vpogled pri nadzoru dela.
Prenos informacij med zaposlenimi je bistveno hitrej5i in temeljitejSi. Oskrbovalka lahko takoj na ustrezen
naain zagotovi pomod, saj se beleZijo vse dnevne spremembe pri uporabnikih storitev..

4. IZOBRAZEVANJE

Socialne oskrbovalke se redno sredujejo na strokovno vodenih koordinacijskih sestankih. Sestanke imamo
v naSi pisami v Poddetrtku (v obdinski stavbi). skupaj z oskrbovalkami iz Kozjega in Bistrice ob Sotli.
Sestanki so namenjeni koordinaciji dela, informiranjr.r" razreSevanju strokovnih vpraianj in usklajevanju na
nivoju sluZbe. Strokovna podpora socialnim oskrbovalkam je potekala tudi v obliki redne intervizije z
zunanjim strokovnjakom. Zaradi razglaiene epidemije smo vsa sredevanja izvedli preko radunalniSke
aplikacije ZOOM meeting. S tem smo prepredili morebiten prenos okuZb med zaposlenimi in ohranjali raven
potrebne povezanosti med samim izvajanjem storitev.
Strokovna vodja in koordinatorka storitev je bila aktivna na podrodju povezovanja strokovnih sluib med
izvajalci oskbe na domu inje kot predstavnica koncesionarjev zastopala celotno Slovenijo. V dasu epidemije
je bila tedensko vkljutena z izvajalci preko ZOOM meetinga s strani Ministrstva za delo. dnuZino, socialne
zadeve in enake moZnosti.
V preteklem letu smo izvedli nekaj izobraZevanj za udinkovito upravljanje starej5ih zaposlenih in krepitvi
njihovih kompetenc 5e iz projekta- ki smo ga pridobili financiranega Ze v letu 2019 s strani Javnega
Stipendijskega. razttojnega in preZivninskega sklada RS. Najved pozomosti je bilo namenjene podpori
zaposlenim pri soodanj u z pandemijo ter ohranjanju motivacije za uspeSno delo. IzobraZevanja so potekala
virtr,ralno.

9

39 ,2 22

55 46 44

18



5. DELO V EASTI EPIDEMIJE

Preteklo leto je bilo za naSo dejavnost zelo stresno in negotovo. Z pojavom nove bolezni in z zelo hitrim
prena5anjem virusa. smo morali hitro odreagirati in se prilagoditi na nov nadin dela. Potrebno je bilo
vzpostaviti dimbolj varno izvajanje oskbe. Na eni strani smo morali usposobiti zaposlene za varno in
pravilno uporabo vseh pripomodkov in opreme in dobaviti ustrezno opremo z vsemi certifikati. Na drugi
strani smo morali poduditi uporabnike in njihove svojce o za5diti pred okuZbo. Dogovoriti je bilo potrebno
protokole, kdaj in kaj se javlja, ter na kakSen nadin se lahko zagotavlja oskba. Z uporabniki je bilo potrebno
urediti pisni dogovor. da prevzemajo odgovomost obveSdanja o pravodasni spremembi v njihovem
zdravstvenem stanju. Intenzivno smo se povezali z zdravstvenimi postajami in se med seboj obve5dali o

spremembah. Zaposleni so bili v domadih okoljih uporabnikov v zelo rizidnih kontaktih. Prav tako
uporabniki na5ih storitev sodijo v najbolj ranljivo skupino bolnikov. zato je bilo potrebno vzpostaviti skrajno
preventivno delovanje pred nevamostjo oku2b. Ves ta sistem je terjal veliko dodatnega truda vodje in
socialnih oskrbovalk. da smo sproti preverjali stanje uporabnikov in svojcev. ki so velikokat bili nekritidni.
nepazljivi pri stikih z ljudmi, prav tako vedkrat nismo prejeli informacrj. ki bi jih potrebovali za varno
izvajanje dela. Uporabili smo vso obstojedo mreZo informiranja. da smo uspeli pravodasno ustrezno za5dititi
zaposlene in ostale uporabnike storitev.

- Izvajanje pomodi na domu se organizira na nadin, da se uporabnikom zagotovi izvajanje le
najnujnej5ih opravil, kadar tega ne znorejo njihovi svojci, ali druge za uporabnika pomembne osebe.

- Izvajanje se organizira dimbolj racionalno, da se dimbolj zmanj 5a stike, ki niso nujni.

- V dasu epidemije se izvajajo zgolj storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za

zdravje uporabnika ali bi celo ogrozila njegovo 2ivljenje.

Delo smo organizirali na nadin, da so delavke oskrbovale samo dolodene uporabnike in tako ni k
uporabnikom prihajato ved razlidnih oskrbovalk. Prav tako smo v ekipi imeli pripravljeno in usposobljeno

medicinsko sestro za delo z uporabniki. ki ima sum ali potrjeno okuibo na novi virus. Navodila s slrani

pristojnih sluZb so bila. da se ob sumu na okuibo izlodimo iz procesa oskrbe. dokler niso jasni rezultati

testiranja. V kolikor se lahko, se organizira oskrba s strani svojca. ki se izolira in se mu omogoda suport

preko telefona ter se mu brezstidno dostavlja prehrano in izdelke iz trgovine in lekame. V kolikor to ni
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Z 13.3.2020 smo uvedli vse preventivne ukrepe povezane s COVID-I9. Oskrbovalke smo opremili z vso

dodatno zaSditno opremo (rokavice. razkuLilla, maske, predpasniki. vizirji) in jim podali todna navodila o pravilni
uporabi.
Pri vsakem uporabniku si oskrbovalka pred vstopom v stanovanje namesti kirursko masko, nitrilne rokavice in

medicinski predpasnik. Vsem uporabnikom smo v domove razdelili razkriila za roke. RazkuZilo za roke ima

oskrbovalka tudi v avtu, pri sebi. Pri negi kjerje ved izlodkov, se uporablja tudi vizir. Zaposlenim smo izdali navodila
in priporodila za prepredevanje okuZbe z virusom COVID-19 v domaiem okolju. Navodila smo izdali tudi za

uporabnike storitev in z vsemi opravili telefonske pogovore glede nadaljnjih ukrepov. lmajanje oskrbe smo v
drugi polovici marca in v prvi polovici aprila organizirali samo na eno zaposleno oskrbovalko dopoldan in
eno na vedeme nege. Ostale so v skupnem dogovoru. koristile dopuste in nadure iz leta 2019. V jesenskem

valu epidemije nismo zmanjSevali storitev.
Pred nastopom dela si zaposleni izmerijo telesno temperaturo in podatek vnesejo v aptikacijo. Ob pridetku

dela pri uporabniku se prostor prezradi in izmeri telesna temperatura uporabnika. V kolikor je kak5na

sprememba se pove2emo z zdravstveno sluZbo.
Navodila za izvajanje ukrepov smo kasneje pridobili tudi s strani Ministrswa za delo. druZino. socialne
zadeve in enake moZnosti (obkrohica z dne 16.3.2020.5t. dopisa: 0075-1/2020,/) in sicer:



mogode. se zagotovi oskrba s strani oskrbovalke. ki ima vso potrebno za5iitno opremo za izvajanje oskrbe
pri obolelem. Le ta ne sme prehajati med zdravimi in oku2enimi uporabniki.
NaSa oskrba se je izvajala v skladu z navodili MDDSZ in NIJZ. Z doslednim izvajanjem vseh preventivnih
ukrepov smo uspeli ostali brez okuZbe med zaposlenimi. Izvajali smo redna testiranja zaposlenih pri stiku z
potencialno okuZenimi in redno spremljali epidemiolo5ko situacijo druZine. predenj smo vstopali v domove.
Med uporabniki v prvem valu ni bilo okuZb, v jesenskem valu pa smo imeli tri okuZbe. Pri prvih dveh je bil
prenos okuZbe iz strani svojcev, pri enem stik v bolni5nici. Vsi so potrebovali zdravljenje v bolniSnici.

Zaradi covida sta dva uporabnika preminula. ena uporabnica paje bila sprejeta v dom starejSih obdanov.

V lebruarju 2021je bilo vseh pet socialnih oskrbovalk cepljenih. prav tako se je vedina naSih uporabnikov
odlodila za cepljenje. Vsi preventivni ukepi pri izvajanju oskrbe. zaradi moZnosti prenaSanja virusa. ostajajo
do preklica nespremenjeni.

V iasu epidemije so bili naii uporabniki najprej prestra5eni. potem osamljeni" ker so se obiski zmanjSali.
Tudi svojci so jih Zeleli za5dititi in tako omejili vedino nenujnih stikov. Dolodeni so lahko za nekaj dasa
prevzeli oskrbo sami. Po vkljuiitvi nazaj v naSo mre2o pomodi je bilo zaznati, da so bili slabSe, ponekod
celo slabo negovani. Pojavljale so se preleZanine. rane. boledine in nezadovoljstvo. Na drugi strani pa so bili
izgoreli svojci, ki so se soodali z teZkimi druZinskimi situacijami in 5e z teZo oskbovanja. Vsi so se radi
vkljudili nazaj v naSo pomod in 5e tisti, ki so bili prej dokaj kritidni in zahtevni do potankosti. so postali
hvaleZni in bolj razumevajodi. tudi de oskrbovalka zamudi. zalo ker je nekdo pred njim rabil ved pomodi.
Tudi svojci so 5e bolje spoznali kvaliteto dela naSih oskrbovalk in pomena naSe sluZbe. Sodelovanje z njimi
seje Se bolj povedalo.
Zaradi vseh nastalih stisk smo veliko pozomosti namenjali pogovorom, trudili smo se nuditi empatidno
pomod. z veliko mero potrpeZlj ivosti, razumevanja in vlivanja modi. Bolj kot kadarkoli prej smo rabili vso
dujednost. ki jo kot ljudje premoremo.

6. FINAN.NO PORO.ILO 2O2O

6.1. Cena storitve od 01.05.2019 do 31.12.2020

Cena na5ih storitev se v letu 2020 ni spreminjata in je ostala enaka kot preteklo leto.
Cena storitve Pomod dru2ini na domu je znaSala 18,57 € na efektivno uro opravljeno med delavniki.
Obiina Poddetrtek je subvencionirala ceno iz proradunskih sredstev uporabnikom storitve v viSini 13.30 € na
efektivno uro. Kondna cena storitve za uporabnika. zmanj Sana za subvencijo obdine je znaiala 5,27 € na
elektivno uro.

Cena ure storitve, opravljene v nedeljo in na dan drZavnega praznika ali dela prostega dneje znaSala 20,34 €
na efektivno uro, subvencija obdine je zna5ala 14,56 € na efektivno uro, kondna cena za uporabnika pa 5,78
€ na efektivno uro.

ll



6.2. VECLETNA PRO.IEKCIJA

2020 2019 2018 201.7 2016 2 015 2014 20t3

EKONOMSKA CENA STORITVE L8,57 18,57 18,02 77 ,54 t7 ,54 16,51 16,51 15,51

DOPLA.ILO OB.INE NA URO 13,3 13,3 t3,02 72,54 L2,54 LL,94 L7,94 LO,97

CENA ZA UPORABNIKE NA URO 5,27 5,27 5 5 5 4,54 4,54 4 54

V letu 2020 so bili v obdini Poddetrtek 3 uporabniki. ki so biti na podlagi odlodbe krajevno pristojnega
Centra za socialno delo Smarje pri Jel5ah v celoti opro5deni pladila storitve. Od tega sta bila 2 uporabnika
oproSden pladila na podlagi Zakona o druZbenem varstvu duSevno in telesno prizadetih oseb.

6.4. PRIHODKI od 01.01.2020 do 31.12.2020 na podrolju obiine Podietrtek

1. OB.INA POD.ETRTEK
(efektivne ure oskrbovanja) 104.735,03

1.2. OBEINA PODEETRTEK

(dodatek za riziane razmere
od 13.3.2020 -31.5.2020) 4.151,96

2. UPORABNIKI (efektivne
ure oskrbovanja) 33.898,66

3. MODSZ (dodatek za delo v
rizitnih razmerah od
19.10.2020-31.12.2020) 5.480,81

3.2. MDDSZ (sofinanciranje
strateike zaloge) 839,92

4. SLOVENSKI PODJETNISKI

SKLAD (nakup zaititne
opreme) 1.090,80

150.197,18

ObCini Podietrtek smo v letu 2020 izstavili radune v skupnem znesku 108.886,99€. V tem mesku so

upoStevane tudi oprostitve k ceni na podlagi odlodb CSD: (oprostitve in vknjiZbe v znesku 2.725.65 C).

Prav tako je v tem znesku upo5tevan dodatek za delo v rizidnih razmerah od 13.3.-31.5.2020 v vrednosti
4.15 1.96 €.
Ministrstvu za delo, druiino, socialne zadeve in enake moinosti smo izstavili radun v drugem valu
epidemije za dodatek za delo v rizidnih razmerah od 19.10.2020 do 31.12.2020 v skupnem znesku 5.480,81
€. Poziv za predloZitev zahtevkov na MDDSZ smo prejeli vsi izvajalci v javnem sektorju s podrodja
socialnega varstva ter zasebni izvajalci socialnega varstva. ki dejavnost opravljamo v okviru mreZe javne
slu2be v drugem valu epidemije.
Uporabniki so prispevali 33.898,66 €.
Pridobili smo sredstva za nakup zaSditne opreme in sofinanciranje strate5ke zaloge v skupni vrednosti
1.930,72 e.
Skupni prihodek na obmoiju obiine Podletrtek je tako zna5al 150.197,18 €.

t2

6.3. Oprostitev plaiila

SKUPAJ PRIHODKI



6.5. ODHODKI od 01.01.2020 do 31.12.2020 na podrotju obiine Podietrtek

LETO 2020 ZNESEK

L STROSEK DEI.A SOCIATNIH OSKRBOVALK 128.535,98

plade (ll bruto) 90.430,96

malica 5.682,6

prevoz na delo 4.4Q2,20

prevozni stroiki med uporabniki 22.947 ,03
reBres 5. 17 3,19

2 STROsEK VODENJA IN KOORDINIRANJA 15.265,78

3 STROSKI MATERIALA 5.545,40
varovalna oprema: medicinske rokavice, kirurike
maske, razkuiila, predpasniki, vizirii 3.248,97

poitne storitve 71,97

te le ko m u n ikacijske storitve 440,27

program Aleja soft- elek. vzdrievanje 299,42

zavarovalne premije 204,82

stroiki plaeilnega prometa 90,7 L

pisarniiki material L57 ,70
raaunovodske storiwe 1.6L2,45

medicina dela 63,24

varstvo pri delu 83,L7

najemnina s stroiki prostora 272,7

4 SKUPAJ (1+2+3) L50.M7,L6

Sredstva. prejeta za imajanje pomoai druiini na domu tako iz proraduna Obdine Poddetrtek. kot od
neposrednih uporabnikov storitev, so bila porabljena izkljudno za narnen pokrivanja stro5kov. nastalih z
izvajanjem pomodi druZini na domu. Za leto 2021 smo oblikovali novo ceno. ki vkljuduje spremembe
pladnih razredov zaposlenih in povedan stroSek z zagotavljanjem potrebne zaSditne opreme.

ll



7. ZAKLJU.EK

V naSi organizaciji sledimo strokovnim usmeritvam razvoja zagotavljanja organizirane pomodi v bivalnem
okolju. Pri uporabnikih, ki so odvisni od naSe pomodi. se trudimo zagotoviti kvalitetno. strokovno in redno
pomod. Pri svojem delu se trudimo. da bi bili usmerjeni predvsem k dloveku kot osebnosti in k njegovemu
dobremu poeutju. Pozomi smo na medsebojne odnose in naSim oskrbovancem poskuSamo polepSati dneve s

prijaznimi storitvami.

Tudi v prihodnje bomo naSemu poslanstvu zavzeto sledili. predvsem bomo pozomi na individualne potrebe
posameznika. ki so lahko ustrezno agotovljene. de smo dovolj veSdi v specifikah oskrbovanja. Storitve
bomo 5e naprej izvajali z vso skbnostjo in z dobro nairtovano koordinacijo dela.

Vsakemu. ki bo zaprosil za vkljuditev v naSo mreZo oskbe in je do storitev tudi upraviden. mu bomo
zagotovili pomod v obsegu in dasu. skladno z njegovimi Zeljami in potrebami ter z naiimi zmoZnostmi.

Pripravila

Lidija Umek.univ.dipl.soc.del.
strokovna vodja pomodi na domu

o
,] oa st
E

l.+

il,


