
 
Pomoč družini na domu je 
namenjena upravičencem, ki 
imajo zagotovljene bivalne  in 
druge pogoje v svojem okolju, če 
se zaradi starosti ali hude 
invalidnosti ne morejo 
oskrbovati in negovati sami. 

 
 
 

UPRAVIČENCI: 
 

❖ osebe, starejše od 65 let 
 

❖  osebe s statusom  invalida in 
druge invalidne osebe 

 
❖ kronično bolne osebe in 

osebe z dolgotrajnimi 
okvarami 

 
❖ otroci s težko motnjo v 

telesnem ali duševnem 
razvoju 
 

 

 
 
 
 

 
VRSTE STORITEV: 

 
- pomoč pri temeljnih dnevnih 

opravilih, kamor sodijo: pomoč pri 
oblačenju ali slačenju, pomoč pri 
umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih 
ortopedskih pripomočkov; 

– gospodinjsko pomoč, kamor 
sodijo: prinašanja enega pripravljenega 
obroka ali priprava enega obroka 
hrane, nabava živil, pomivanje 
uporabljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnega dela prostorov z odnašanjem 
smeti, postiljanje in osnovno 
vzdrževanje spalnega prostora; 

– pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s 
prostovoljci in s sorodstvom, 
spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno varstvo. 

 
 

Pomoč družini na domu 
zagotavljamo občanom občine 
Kočevje. Občina Kočevje 
subvencionira storitev v višini 50 
%, tako da cena za uporabnike 
znaša: 

 
- med delavnimi dnevi 6,43 €, 

- v nedeljo 8,00 € 

- med praznikom 8,37 € 
 

 
 

 Storitev se prilagodi potrebam 
upravičenca in lahko traja do 4 
ure dnevno oz. do 20 ur na 
teden. 

 
 

 
Pomoč družini na domu izvajajo 
prijazne in usposobljene socialne 
oskrbovalke, ki  storitev 
opravljajo strokovno, kvalitetno 
in v skladu s Kodeksom etičnih 
načel. 

 
 

 

 



 
 

Vse dodatne informacije in  
pojasnila so vam na voljo: 

 
na naslovu: 

 

Jutro, zavod za pomoč in 
nego na domu 
Roška cesta 22 
1330 Kočevje 

 
 
 
 

na internetni strani: 
 

www.zavodjutro.si 
 
 
 

ali na 
elektronskem naslovu: 

 

zavodjutro@siol.net 

 

Topel obrok vam dostavimo na dom 

vsak dan, od 10.00 do 14.00 ure. 

Tople malice in kosila vozimo iz: 

▪ Gostilnice Falkenau in 

▪ Doma starejših občanov, kjer 

nudijo 

možnost različnih dietnih kosil: 

▪ Želodčna dieta 

▪ Žolčna dieta 

▪ Sladkorna dieta 

▪ Ledvična dieta 

 

 

 
   
     POMOČ NA DOMU 
 
        je organizirana vsak dan  
 
            OD 06.00 DO 22.00 URE 
 

 

     Kontakt: 
 

  Tel.: 01/895-54-59 
  Gsm: 040-747-025 

 
 
                   Strokovna delavka:  

Tina Kegel  

 
 

 


