Dom starejših občanov Kamnik
Neveljska pot 26, 1240 Kamnik

telefon h.c.
ambulanta:
računovodstvo:
fax:

01 / 839-15-18
01 / 839-15-06
01 / 839-15-13
01 / 839-15-10
01 / 839-13-26

spletna stran: http://www.dso-kamnik.si
e-mail: dom.kamnik1@siol.net
 direktor, tajništvo:
tel.: 01 / 831-76-16
 vodja zdravstveno negovalne službe:
tel.: 01 / 839-15-18
 vodja finančno računovodske službe:
tel.:01 / 831-97-40
 socialna služba:
tel.: 01 / 839-15-18
 zdravnik, zdravnik specialist:
tel.: 01 / 839-15-13
 informacije za razvoz kosil:
tel.: 01 / 831-76-16

Neveljska pot 26
1240 Kamnik

"Jesen človeškega življenja je lahko čas
velikega zbiranja. To je čas, ko
poberemo sadove doživetij."
John O'Donohue

Tel: 01/839-15-18
01/839-15-06
Fax: 01/839-13-26
spletna stran: www.dso-kamnik.si
e-naslov: dom-kamnik1@siol.net

Komu je namenjeno?

Kaj vključuje?

 namenjeno je starejšim občanom, ki še ne
potrebujejo celodnevne oskrbe, potrebujejo
pa organizirano obliko bivanja in nadzor
 prosilcem za sprejem v celodnevno
institucionalno varstvo (kot začasna ali
premostitvena rešitev do sprejema v dom)

 varstvo in oskrbo
 prisotnost nad 4 ure vključuje obroke
po urniku (zajtrk od 8h-9h, kosilo ob
12h)
 prisotnost pod 4 ure vključuje samo
zajtrk oz. malico (na željo je kosilo za
doplačilo)
 dejavnosti v skladu z željami
uporabnikov (bralne in pogovorne
ure, družabne igre, ročna dela,…)
 možnost vključevanja v redne domske
aktivnosti (delovna terapija,
fizioterapija, prireditve, sv. maša,…)
 ne vključuje zdravstvenega varstva,
razen urgentnega

Kako do dnevnega varstva?
 za sprejem v dnevno varstvo je potrebno
vložiti prošnjo. Obrazci so isti kot za
sprejem v institucionalno varstvo, na voljo
pa so pri socialni delavki doma ali na
spletni strani: http://www.dso-kamnik.si
 informacije in dogovor o izvajanju storitve
so na voljo pri socialni delavki doma:
tel.: 01 / 839-15-18
e-mail: lidija.knavs@dso-kamnik.si
(sabina.ravnikar@dso-kamnik.si)
Trajanje storitve
 od ponedeljka do petka (delavniki)
 od 6.30 – 17.00. ure (izjemoma po
predhodnem dogovoru tudi izven
določenega časa).

Cena storitve
 v trajanju 8 ur dnevno znaša 70%
cene storitve celodnevnega
institucionalnega varstva in glede na
razvrstitev uporabnikov v vrsto oskrbe
 če se storitev izvaja več ali manj kot 8
ur dnevno, se cena sorazmerno zviša
ali zniža (razen stroškov prehrane).
 zaračuna se po dejanski prisotnosti.
.

Kdo skrbi za uporabnike in kje se
storitev izvaja?
 za uporabnike skrbi varuhinja, ki se
prilagaja individualnim potrebam
uporabnikov
 dnevnemu varstvu je namenjen
opremljen prostor, s souporabo čajne
kuhinje
Op.: zaradi nizkega števila
uporabnikov se storitev dnevnega
varstva trenutno izvaja na oddelku,
združeno z aktivnostmi za stanovalce
doma.
Kaj mora uporabnik prinesti s
seboj?





zdravila
inkontinenčne pripomočke
rezervna oblačila
(copate ali lažjo obutev)

Prevoz
 dom ne zagotavlja prevoza v dnevno
varstvo

