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Zadeva: izvajanje socialno varstvene storitve pomod na domu kot socialna
oskrba na domu - predlog za prenos izvajalca dejavnosti

CSD Ravne na Koro5kem, v dogovoru z obdinami, izv$a storitev pomodi na domu
kot socialna oskrba na domu, za uporabnike v MeZiSki dolini, od leta 1990 dalje. V
teh letih je bilo sprejetih mnogo zakonodajnih okvirov, ki so na novo opredelili pravice
in dolZnosti uporabnikov, izvajalcev in naro6nikov. Spreminjalo se je Stevilo vkljudenih
uporabnikov, Stevilo zaposlenih, dolo6ala in spreminjala se je cena storitve,
konstanten in stalen pa je ostal cilj in namen pomodi.

S storitvijo zagotavljamo pomod in ustvarjamo razmere in pogoje za bivanje
ostarelih in invalidnih oseb v domadem okolju. Zagotavljanje kvalitetno opravljenih
storitev socialne oskrbe na domu je za vkljudene uporabnike in njihove sorodnike
velikega pomena in pomembno je, da se izvalarye storitve podpira in zagotavlja rast
in razvoj dejavnosti.

lzvajanje pomo6i na domu centru za socialno delo predstavlja dopolnilni program,
usmeritev drZave iz lanskega leta pa je, da naj izvajanje storitve prevzamejo domovi
za starej5e, ki so ustanovljeni za zagotavljanje celostne zdravstvene in socialne
oskrbe starej5im in invalidnim osebam.

Dogovarjanja o prenosu izvajanja dejavnosti socialne oskrbe na domu s CSD,
potekajo Ze od ustanovitve Doma starej5ih na Fari na Prevaljah v letu 2001, v
lanskem letu pa sta tako Dom starej5ih na Fari kot KoroSki dom starostnikov ernede,
izkazala pripravljenost za prevzemanje dejavnosti in nadaljnje izvajanje storitve za
posamezne obdine v MeZiSki dolini. Domovi za starej5e izpolnjujejo zakonske pogoje
za izvajanje storitve in zato razpis koncesije zanje ni potreben. S predstojniki
institucij smo se dogovarjali, da bi v letu 2014 uredili vse potrebno za prenos
dejavnosti in da bi domova pridela zizvalanjem dejavnosti s 1 .1.2015.
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Ker v skladu s 43. dlenom Zakona o socialnem varsfuu (Ur l. L. RS St. 3/2007)
obdina zagotavlja mreio javne sluZbe za pomod druZini na domu, vas prosimo, da
se opredelite do na5ega predloga, da se zagotavuanje storitve pomodi na domu
kot socialne oskrbe na domu za vaSo obdino, s sedanjega izvajalca CSD
Ravne na Koro5kem, s 1.1. 2015, prenese v Dom starej5ih na Fari.

V priCakovanju vaiega odgovora, vas lepo pozdravljamo,

Poslati elektronsko na naslov : obcina@prevalje.si

V vednost :

Dom starej5ih na Fari na Prevaljah, e naslov : dom.prevalje@siol.net
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univ. dipl. psih.


