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POMOC DRUZINI NA DOMU

Razvite drLave usmerjajo politiko varstva ostarelih v ohranjanje samostojnega Zivljenja starega dloveka v

domadem okolju, dokler je vztrajanje moZno. Tudi Slovenija sledi taki svetovni teZnji in si prizadeva

starejSega dlovLka dim dlje ohraniti v njegovem bivalnem okolju, kajti bivalno okolje je prostor, kjer se

na najbolj neposreden nadin prepletajo individualni interesi in potrebe, kolektivna zmogljivost civilne

druZbL ter oiganizfuana druLbena ponudba funkcionalnih storitev in materialnih pomodi. Slovenski

starostniki so izredno navezani na svoja lastna stanovanja ter hiSe in s tem na svoje domade okolje, zatotej

je mod pridakovati, da se bodo dedalje bolj posluZevali raznlh oblik pomodi na domu in si s tem

podaljSevali samostojno bivanje v svojem okolju.

Center za socialno delo Murska Sobota nastopa v vlogi izvajalca socialno varstvene storitve Pomod

druZini na domu inio izvaia na podrodju enajstih obdin.

Pomod druZini na domu je aktualna, pomembna in potrebna storitev, saj dloveku omogoda, da kljub

bolezni in starosti ostane na svojem domu. Dom pa je za vsakega dloveka izjemnega pomena. Tako je

potrebno storitve, ki omogodajo dloveku bivanje doma razvljati in prilagajati potrebam, ki nastajajo'

Pomod druZini na domu je neposredna oblika pomodi starej5im, bolnim in invalidnim osebam na

njihovem domu. pomeni oskrbovanje in negovanje navedene populacije. Tovrstna pomod s strani

izvajalkpomodi na domu - socialnih oskrbovalk omogoda ljudem, da ostanejo v domadem, sebi najbolj

znanem okolju.

Uporabniki socialno varstvene storitve so:

Zivljenjskih funkcij,

pomod na domu izvqajo delavci oziroma delavke z kondano najmanj srednjo poklicno ali srednjo

strokovno Solo, ki izobiaLuje za socialno oskrbo ali nego, lahko pa tudi delavci, ki imajo pridobljeno

nacionalno poklicno kvalifikacij o za izvajanje socialne oskrbe na domu oziroma socialn-i(e) oskrboval-

ci(ke).

Delo socialne oskrbovalke lahko zaiema:

- pomoi pri temeljnih dnevnih opravilih - pomod pri obladenju/sladenju, pomod pri hranjenju,

pomod pri umivanju, pri opravljanju osnovnih zivljenjskih potreb...



gospodinjsko pomoi - prina5anje enega pripravljenega obroka, nabava Zivil in priprava enega

obroka hrane, pomivanje porabljene posode, osnovno diSdenje...
pomoi pri ohranjanju socialnih stikov - druZabni5tvo, prepredevanje osamljenosti, odtujenosti,
strahu, spremlj anj e upravidenca pri opravlj anj u nuj nih obveznosti. . .

Potrebe so narekovale, da smo pomoi na domu zaieli izvajati tudi v popoldanskem iasu, ob

vikendih in praznikih.

Pomod druZini na domu je storitev, ki so si jo uporabniki v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolZni

pladevati. V primeru, da uporabnik ugotavlja, da je njegovo materialno stanje slabo in si storitve ne zmore

pladevati lahko na na5em centru za socialno delo vloZi vlogo za oprostitev pladila te storitve. V tem

postopku je potem lahko v celoti ali delno opro5den pladila.

Glede organizacije pomodi na domu ni nekega dolgotrajnega postopka urejanje le-tega. Pomembno je, da
je izraLena potreba po tovrstni pomodi. Pri samem nadrtovanje organizacije pomodi na domu je v
ospredju potencialni uporabnik. Preden pride do neposredne organizacije pomodi na domu opravimo
razgovor z dlovekom oziroma bododim uporabnikom (najvedkrat obisk na domu), kajti najpomembneie
je, da sam opredeli potrebe in definira vrste ter oblike pomodi, kjer potrebuje pomod rzvaialke in da

postavi tudi dasovne okvire storitvi (torej ali bodo obiski vsakodnevni, ob kateri uri, koliko dasa bo

ostajala rzvajalka...). Socialna oskrbovalka se popolnoma prilagodi potrebam uporabnika in prisluhne

njegovim Leljam.

Stevilo uporabnikov storitve v obiini Moravske Toplice se iz meseca v mesec spreminja, povpreino
Stevilo uporabnikov storitve meseino je v letu 2010 zna5alo 18, zanje sta skrbeli dve izvajalki iz
domate obiine.

V zakljudku bi radi ponovno poudarili, da je socialno varstvena storitev pomod druZini na domu v na5em

geografskem prostoru izjemno pomembna in potrebna storitev. Na to vpliva dejstvo, da se v na5i regiji
nevladni sektor za podrodje starejSih ljudi podasi razvija. Predvsem je v nekaterih va5kih okoljih
organizirana oskrba na domu edina storitev, ki je na voljo starej5im ljudem . Iz tega razloga kot izvajalec

storitve teZimo k nenehnemu izpopolnjevanju tako strokovnih delavcev kakor tudi neposrednih rzvaialk

socialne oskrbe.
Prepridani pa smo, da lahko javni sektor, z dobro razvito mreZo storitev ob podpori nevladnih organizacij

zagotovr maksimalno ugodne pogoje za kakovostno staranje.

Ko nairtujemo in govorimo o razvoju varstva starej5ih ljudi, nairtujemo tudi lastno prihodnost -
sami sebi Zelimo najboljKe.

V primeru potrebe po tovrstni pomoii ali dodatnih informacije se lahko obrnete na Center za

socialno tlelo Murska Sobota, kontaktna oseba: Vlasta GLAVAC, tel. 535-11-63'041-915-553 ali
vlasta. glavac@ gov.si.
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