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    NOVA OBLIKA POMOČI STAREJŠIM
 

            OTVORITEV DNEVNEGA CENTRA   
                  KONEC LETA 2022

Z uporabnikom, ki je sprejet v
dnevno varstvo, zavod podpiše
dogovor, s katerim se uredijo vsa
bistvena vprašanja izvajanja
storitve, zlasti:
 
vrsta oskrbe, začetek izvajanja
storitve, obseg storitve, cena
storitve, osebe, ki bodo storitev
plačevale in pogoji za
spremembe in prenehanje
veljavnosti dogovora. 
 

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega
programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
prednostne osi 9 "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine", prednostne naložbe 9.3 "Vlaganje v zdravstveno in socialno
infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni
ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje
socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in
rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v
okviru lokalnih skupnosti."

KONTAKT

SPREJEM
 

KJE SE NAHAJAMO?
  

DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE 
STARI TRG 63 
8210 TREBNJE



KAJ JE DNEVNI CENTER?

DNEVNO VARSTVO
JE NAMENJENO:
 

V neposredni bližini Doma starejših
občanov Trebnje (DSO Trebnje) se
gradi DNEVNI  CENTER za starejše,  
v katerem se bo izvajala storitev
dnevnega varstva za 12 uporabnikov. 
 
Dnevni center bo zagotavljal osnovno
oskrbo, ki pomeni dnevno bivanje in
organizirano prehrano, glede na potrebe
pa tudi dodatno oskrbo, socialno oskrbo
in varstvo. Čas dnevnega varstva bo
prilagojen potrebam posameznika.
Bivanje v dnevnem centru bo pripomoglo
k aktivnemu preživljanju vsakdanjika in
krepitvi psihofizične kondicije starejših.
 

starejšim od 65 let,
tistim, ki del dneva težko
preživite sami v domačem
okolju,
tistim, ki si želite druženja in
aktivnega preživljanja
prostega časa,
tistim, ki v odsotnosti domačih
potrebujete nego in oskrbo.
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Dokumentacija za dnevno varstvo je
enaka dokumentaciji za sprejem
(prošnja za sprejem v institucionalno
varstvo skupaj s prilogami: mnenje o
zdravstvenem stanju, ki ga izpolni
osebni zdravnik vlagatelja ter izjava o
načinu plačila). 
 
Dokumentacija je dostopna v socialni 
 službi DSO Trebnje ali na spletni
strani  www.dso-trebnje.si. 
 
Prošnje za  vključitev v Dnevni center
DSO Trebnje že sprejemamo osebno
ali po pošti.

 

KAJ DNEVNO VARSTVO
PONUJA?
DNEVNO VARSTVO je oblika dnevnega
bivanja in je namenjeno starejšim
osebam, ki imajo težave pri samostojnem
bivanju doma. Tako lahko nekaj ur
dnevno preživijo v družbi vrstnikov in
organiziranih dejavnosti, kot so
ustvarjalne delavnice, telesne aktivnosti
in vedno znova spoznavanje novega. Vse
to pripomore k aktivnemu preživljanju
vsakdanjika, krepitvi telesa in duha ter
čim daljši samostojnosti posameznika v
svojem domačem okolju, hkrati pa
pomeni tudi razbremenitev za svojce.

dnevno bivanje
organizirana prehrana (zajtrk,
kosilo, napitki) - tudi dietno,
socialna oskrba in  zdravstveno 
 varstvo starejših,
počitek,
telovadba,
sprehodi,
kulturne in družabne prireditve,
ustvarjalne delavnice

 
 

 
 

STORITVE, KI SE
IZVAJAJO V
DNEVNEM CENTRU:

KAJ POTREBUJETE
ZA VKLJUČITEV V
DNEVNI CENTER?


