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Če je prišel čas, ko želite poskrbeti za kakovost bivanja svojih staršev ali drugih bližnjih, ki sami ne zmorejo več  
skrbeti zase v dovoljšni meri, vam lahko pomaga ekipa ProDomi.

Ponudba pomoči pri bivanju starejših

Neformalna pomoč na domu

Sinergije medsebojne pomoči prinašajo nove vrednote.  
Izbrana pomočnica pomaga vaši družini in vi pomagate 
njej, ko ji omogočite delo.  
Oboji prispevate k spoštovanju skupnega dobrega.

Pomoč pri oskrbi in negi uporabnika

 X Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti - 
tudi gibalno oviranim in nepokretnim uporabnikom. 

 X Priprava obroka, postrežba in pomoč pri hranjenju.

 X Pomoč pri izvajanju gibalnih aktivnosti, ohranjanju 
varnosti in dobrega počutja. 

 X Družabništvo in spodbujanje aktivnosti,  
ki jih uporabnik rad izvaja.

 X Spremstva, nakupovanje, manjši opravki  
in druga koristna dela.

 X Gospodinjska pomoč in vzdrževanje čistoče  
v bivalnih prostorih.

 X Ustrezna pomoč uporabnikom z demenco.

 X Dodatna zunanja pomoč oskrbovancem,  
ki so nastanjeni v domovih za starejše.

Izbrane pomočnice ne ponujajo strokovnih znanj, marveč 
svojo izkušenost, posvečenost in predanost delu na nivoju 
neformalne medsebojne pomoči. 

 

24-urna pomoč na domu

 X Pripravimo dve pomočnici,  ki se menjata navadno  
na teden dni.

 X Obseg pomoči vsebuje vsa zgoraj navedena opravila - 
poleg količine dela upoštevamo tudi dnevni počitek  
za pomočnico.

 X V obseg del ne spadajo generalna čiščenja, temveč dnevno 
vzdrževanje reda in  čistoče v prostorih, ki jih uporabljata 
uporabnik in pomočnica.

 X Za pomoč v gospodinjstvu ostalim družinskim članom, 
za generalna čiščenja dóma, za pomoč na vrtu in druga 
dodatna dela, je potrebno doplačilo. 

 X Uporabnik prejme pomoč pomočnice, ki se posveča samo 
njemu, in lahko tako ostane v svojem domačem okolju.

 

Zaupanja vredne odnose gradimo postopno. Tudi za  
vzpostavitev kakovostnega odnosa  z izbrano pomočnico  
je potreben svoj čas. 

1  

2 

3 Občasna pomoč 

 X Pomoč uporabniku na domu v času, ko greste  
na dopust ali ste odsotni iz drugih razlogov.

 X Spremstvo in pomoč uporabniku na oddihu, 
družinskem dopustu, obisku zdravilišča ali izletih …

* Pri poimenovanjih kadra (pomočnica, svetovalka, sodelavka, terapevtka)  
v nadaljevanju uporabljamo le žensko obliko, velja pa za oba spola.
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Strokovna pomoč na domu

Z medsebojnim sodelovanjem prisluhnemo osebnim željam 
in potrebam, gradimo zaupanje in krepimo občutek  
varnosti, kar prinaša zadovoljstvo in pomirjenost. 
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Sestanek na domu

Sestanek pred potrditvijo naročila je obvezen. Nadaljnje 
sestanke izvedemo po potrebi. Na uporabnikov dom pride 
naša svetovalka in ponudi:

 X Osebni razgovor o potrebah in željah vseh udeleženih 
(uporabnikov pomoči, skrbnikov in - po želji - drugih 
bližnjih).

 X Svetovanje pri izbiri najustreznejše oblike pomoči in  
količine dela glede na zdravstveno stanje, počutje, navade 
in obveznosti uporabnika ter glede na vključenost svojcev.

 X Svetovanje o možnih prilagoditvah prostora in pripravah 
na domačo oskrbo.

 X Uskladitev obsega in določitev vrednosti dela ter  
potrditev naročila za pripravo najustreznejše pomočnice.

Če se okoliščine glede izvedbe pomoči, delovnih pogojev 
ali višine izplačil spremenijo, in potrebujete pomoč pri 
usklajevanju spremenjenih odnosov, lahko naknadno  
naročite dodaten sestanek na domu.

 

Strokovno svetovanje na domu

Za višjo kakovost uporabnikove varnosti in počutja  
ter izvedbo pomoči pride k uporabniku na dom naša  
strokovna svetovalka - zdravstvena delavka, in ponudi:

 X Spremljanje dela pomočnice, preverjanje ustreznosti  
in določitev individualno prilagojene pomoči  
pri negovalnih postopkih.

 X Pomoč pri izbiri obveznih pripomočkov in negovalnih 
sredstev, ki zagotavljajo osnovne delovne pogoje.

 X Svetovanje pri preprečevanju možnih negovalnih 
zapletov in z njimi povezanih dodatnih stroškov.

 X Svetovanje glede ustreznega pristopa do uporabnika  
z demenco za vse, ki sodelujejo pri domači oskrbi.

 X Svetovanje in organizacijo pomoči pri oskrbi, negi  
in spremljanju uporabnika v zadnjih mesecih in dneh 
življenja.

 X Strokovno spremljanje dela pomočnice in stanja  
uporabnika z rednim ali občasnim obiskovanjem -  
po naknadnem naročilu.

Strokovno svetovanje je obvezno, če uporabnik potre-
buje pomoč pri težavah z inkontinenco, pri premeščanjih, 
kopanju ali pri drugih težjih negovalnih postopkih.

Naši najdražji lahko kljub izgubljeni samostojnosti  
živijo mirno, v toplini domačega okolja in  
z ohranjenim dostojanstvom človeka,  
ki je soustvarjal tudi naše življenje.
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Izbor osebne pomočnice ali pomočnika
Srečno naključje je včasih premalo.

Zanesljivo pomoč je težko dobiti. Da vam lahko kar najhitreje ponudimo ustrezno pomočnico, imamo organizirano 
mrežo izkušenega kadra in vzpostavljen sistem garancije na vaše zadovoljstvo.

Kako izbiramo?

 X Z izdelanim sistemom preverjanja delovnih izkušenj 
pripravimo osebni profil vsake pomočnice in z njo 
sklenemo pogodbo o sodelovanju.

 X Naša merila za izbor pomočnice so naravnana  
na individualne potrebe in želje uporabnikov  
ter skrbnikov.

 X Kriteriji temeljijo na usklajevanju ustreznih  
delovnih izkušenj, osebnostnih lastnosti, časovne 
razpoložljivosti in krajevne bližine.

 X Zadnja izbira je seveda vaša, saj je pomembna tudi 
medsebojna „kemija“.

 X Izbrana pomočnica postane vaša osebna pomočnica.

 X Če potrebujete pomoč več kot 5 dni v tednu ali ob 
vikendih, delo organiziramo z dvema pomočnicama.

Kdo so naše pomočnice?

 X  Naša mreža pomočnic združuje laično usposobljene 
osebe z izkušnjami, osebe s pridobljenimi znanji in 
certifikatom o usposobljenosti za izvajanje pomoči  
na domu, ter nekaj zdravstvenega osebja, ki poleg  
svoje službe nudi pomoč pri bivanju starejših  
na domu.

 X Večina jih pripada starostni skupini od 45 do 65 let. 
Imamo pa tudi nekaj mlajših oziroma starejših  
pomočnic.

 X V mrežo so vključene pomočnice po vsej Sloveniji. 

 X Pomočnice nudijo usluge pomoči na neformalnem 
nivoju. S prizadevnostjo in s svojimi delovnimi  
izkušnjami ob naši podpori lahko ponudijo želeno 
pomoč, pridobijo zaupanje uporabnikov in  
prispevajo k njihovemu zadovoljstvu.



Izvedba organizacije in vrednost naročila

OSNOVNI PAKET – pridobitev osebne pomočnice 

 X Na osnovi naročila sestanka na domu vam po e-pošti 
pošljemo pogodbene dokumente s predlogami za vpis 
potrebnih podatkov in potrditev dogovorov.

 X Svetovalka pride na naročeni sestanek (str. 2) ter vam po 
vseh potrebnih uskladitvah pomaga izpolniti pogodbene 
dokumente in naročilo storitev.

 X Ko prejmemo potrjeno naročilo, pričnemo izbirati  
primerno pomočnico.

 X V roku sedmih delovnih dni vam posredujemo osebni 
profil pomočnice in počakamo na vašo potrditev.

 X Svetovalka, ki je opravila sestanek na vašem domu, postane 
tudi vaša skrbnica. Z njo se dogovorite za ustrezen termin, 
ko vam pride osebno predstavit izbrano pomočnico.

OSNOVNI PAKET                           za prvi mesec 
za prvo pomočnico                       59,50 €
                              

za drugo pomočnico                          50 %  popust 
                   - na osnovno ceno

Račun izstavimo ob koncu meseca, v katerem vam predstavimo pomočnico. Poravnate ga v roku 14 dni. 

Storitve pomoči poravnate v dveh delih: vrednost za zavod ProDomi poravnate mesečno, vrednost za izbrano  
pomočnico pa njej osebno po opravljenih urah dela. 

 X Skupaj dorečete in zabeležite načrt dela, pregledate 
ustreznost delovnih pogojev, se uskladite za način plačila 
ter potrdite dogovore, tudi s pomočnico.

 X Po spoznavnem srečanju vam je izbrana osebna pomočnica 
na voljo v okviru potrjenih dogovorov. 

 X Vi poskrbite za ustrezne pogoje dela, ona se bo po svojih 
najboljših močeh potrudila za zaupanja vreden odnos.

 X Z izražanjem spoštovanja boste podprli njeno lojalnost  
in tako pridobili zase najboljše.

 X Prvih 30 dni predstavlja poizkusno obdobje,  
ko vzpostavljate medsebojne odnose in ugotovite,  
ali vam pomočnica zares ustreza.
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NAROČNINA IN PODPORA - uporaba storitev pomoči

Prekinitev naročnine 

 X Če pride do sprememb, kot so povečanje samostojnosti 
uporabnika, selitev ali smrt, in naše pomoči ne potre-
bujete več, upoštevamo vašo odpoved sodelovanja. 

 X V tem primeru tudi osebna pomočnica zaključi  
z delom za vas.

 X Po prekinitvi lahko po potrebi kadarkoli ponovno 
naročite osnovni paket, vendar vam izbora iste 
pomočnice ne moremo zagotoviti.

Nadomeščanje

 X Nadomeščanje osebne pomočnice vam uredimo  
v primerih, ko je odsotna zaradi bolezni, letnega 
dopusta ali zaradi drugega opravičljivega razloga.

Garancija na zadovoljstvo 

 X V kolikor z osebno pomočnico tudi po prizadevanjih 
za uskladitev ne najdete skupnega jezika, vam brez 
doplačila v najkrajšem možnem času omogočimo 
zamenjavo.

 X V skladu s potrjenim naročilom preide osnovni paket 
s prvim dnem naslednjega meseca v naročnino.

 X Z naročnino vam omogočamo, da se vse dogovore 
izvaja po načrtu. Z njo ohranite pomoč izbrane 
pomočnice, saj pomočnic načeloma ne menjamo.  

 X Podpora vam prinaša razbremenitev ob nepred-
vidljivih dogodkih in spremembah. Nanje se kar 
najhitreje odzovemo in prilagodimo organizacijo 
pomoči.

 X Z njo pridobite gotovost, da bo za uporabnika  
poskrbljeno tudi v primeru bolezni ali drugih težav 
osebne pomočnice.

 

NAROČNINA IN PODPORA                                                                                                      na mesec 
za prvo pomočnico                       29,50 €  
                             
 
za drugo pomočnico                       50 % popust 
                                                     - na osnovno ceno

Račun izstavimo ob koncu meseca za tekoči mesec. Poravnate ga v roku 14 dni.  
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 X Okvirne postavke se spreminjajo glede na zahtevnost  
dela. Skupaj s svetovalko jih pred naročilom storitev  
dorečete v času sestanka na domu.

 X Vrednost uslug pomoči poravnate neposredno  
osebni pomočnici - v skladu s sklenjenim dogovorom  
o sodelovanju.

 X V vrednostih niso všteti stroški za račun (plačilo 
davkov in prispevkov ali drugih potrebnih dajatev), 
ker so različni in odvisni od statusa in vrste dejavnosti 
pomočnice (npr. osebno dopolnilno delo, s.p.,  
podjemna pogodba …).

SESTANEK NA DOMU                                                                                                       urna postavka 
obisk                                                             19,50 € 
                     
STROKOVNO SVETOVANJE                        
prvi obisk           29,00 € 
občasni obiski          18,00 € 
redni obiski           15,00 € 

 Dodatek za prevozne stroške v odročnejše kraje          po dogovoru  
Za obisk se obračuna minimalno 1 ura, kar običajno zadošča za potrebe uporabnika.  
Račun izstavimo po opravljeni storitvi.

 X Okvirne cene uslug pomoči, ki jih izvajajo pomočnice – izvajalke 

USLUGE POMOČI NA DOMU
Urna postavka 
1 ura pomoči     
2 do 3 ure      
4 do 5 ur      
6 do 7 ur      
8 ur     

Dodatek na osnovno ceno 
za nedelje in praznike    
     izjema je 24-urna pomoč    
za nedelje    
Nadomestilo za izpad dela

v primeru daljših odsotnosti 
uporabnika 
(letovanja, obiski zdravilišč, 
bolnišnično zdravljenje …) 

Pavšal na dan 

9 do 10 ur     
11 do 12 ur       
nočno varstvo do 12 ur    
24 ur     

Popust na osnovno ceno 
za pomoč pri oskrbi in negi 
druge osebe v gospodinjstvu    

Dodatek na osnovno ceno 
v primeru sobivanja druge  
osebe v gospodinjstvu    
za prehrano pomočnice   

za prevozne stroške   

     pri dnevni pomoči v odročnejših krajih 
za prevozne stroške  

  
8 - 10 €  

6 - 8 €  
5 - 6 €  

4,5 - 5 €  
3,5 - 4,5 €

  
25 % 

 
po dogovoru 

 po dogovoru

  

35 - 37 €  
38 - 39 €  
30 - 39 € 
40 - 50 € 

  
  

50 - 30 % 

  
   

5 - 10 € 
obroki v delovnem času 

pri 24-urni pomoči 
  

po dogovoru
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Že drobne radosti so tiste, ki lahko osmislijo dan starejšega. Običajno jih prinašajo dodatne aktivnosti,  
ki delujejo spodbudno na vse ravni njegovega bivanja.

Za višjo kakovost bivanja na domu

Razvedrilne aktivnosti

Z njimi pomagamo obuditi izgubljeno veselje. Če je 
potrebna dodatna spodbuda uporabnika, vam lahko 
pomaga vaša svetovalka in skrbnica. Naročite sestanek 
na domu (str. 2) in skupaj izbirate med:

 X Uporabniku ljubimi družabnimi igrami. 

 X Igrami za spomin in miselne aktivnosti. 

 X Različnimi ročnimi spretnostmi.

 X Ohranjanjem ustvarjalnosti z likovnim izražanjem.

 X Spodbujanjem veselja preko glasbe in petja.

 X Doživljanjem dotika in vedrine prek  
druženja s kužkom.

 X Izbranimi molitvami in duhovnimi dejavnostmi.

 X Zapisovanjem spominov, starih receptov, pesmi, 
modrosti …, ki bi jih uporabnik - ali vi - želel ohraniti.

Smiselne, namenske in terapevtske aktivnosti

Posebej izpostavljamo delovno terapijo, saj je to stroka, 
ki ima zelo velike učinke na ohranjanje samostojnega in 
kakovostnega življenja uporabnikov pomoči v domačem 
okolju. 

Medtem ko fizioterapevt krepi spretnosti 
izvajanja giba, delovni terapevt povezuje gib  
z izvedbo vsakodnevnih aktivnosti.

Naša strokovna sodelavka - delovna terapevtka pride  
na dom in pomaga izboljšati stanja prizadetosti, kot so:

 X Zmanjšana samostojnost pri vsakodnevnih aktivnostih 
(skrb zase, uporaba stranišča, oblačenje, priprava  
obroka, gibajne z invalidskim vozičkom …).

 X Zmanjšane spretnosti, ki omejujejo izvedbo aktivnosti 
(mobilnost, vzdržljivost, razumevanje, reševanje  
problemov …).

 X Posledice možganske kapi ali nezgodne poškodbe 
možganov.

 X Posledice nevroloških in mišično skeletnih obolenj.

 X Posledice demence.

 X Izbrana ponudba je podrobneje predstavljena v prilogi Dodatna ponudba
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Sinergije med strokovno in neformalno ponudbo pomoči

Veliko je preprostih aktivnosti, ki delajo čudeže, a brez  
širokega in strokovnega pogleda težko izberemo tisto pravo, 
ki je pisana posamezniku na kožo.

Povezovanje izvajalcev za ugodnejšo  
vrednost ponudbe

Ko se odločite za naročilo iz dodatne ponudbe,  
pokličete svojo svetovalko in skrbnico ter oddate 
naročilo.  
Naša strokovna sodelavka - terapevtka vas pokliče,  
obišče na domu in ponudi: 

 X Poglobljeno oceno stanja uporabnika.

 X Svetovanje izbora, določitev ciljev in načrta aktivnosti.

 X Izvajanje terapevtskih postopkov.

 X Določitev vadb, v katere je lahko vključena  
naša pomočnica.

 X Ustrezne napotke pomočnici za samostojno  
izvajanje vadbe.

 X Spremljanje in preverjanje dela pomočnice.

 X Nadgradnjo vadbe glede na potrebe in odzivnost 
uporabnika.
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 X Okvirne cene uslug pomoči in terapevtskih storitev 

RAZVEDRILNE IN VODENE NAMENSKE AKTIVNOSTI                                   
usluge pomoči                           8 - 10 € *        
 
SMISELNE, NAMENSKE IN TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI                                                 od 20 do 60 min                                                                                                         
strokovne storitve                                                                                Po ceniku terapevtke ** 
                                    

  *    Obrazložitev izplačila okvirnih cen za pomočnice - izvajalke je na strani 6. 
**    Cenik je predstavljen v prilogi Dodatne ponudbe. Račun za terapevtsko storitev izstavi izbrana terapevtka ali 
        zavod ProDomi po opravljeni storitvi. 
  

Beležka: _______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



Ne čakajte na 
zadnji trenutek
Kadarkoli potrebujete pomoč pri oskrbi in  
negi na domu in nimate ustreznih rešitev,  
nas lahko pokličete.  
 
Odzvali se bomo kar se da hitro, ponudili 
prijazno in zanesljivo pomočnico ali 
pomočnika ter našo podporo v celoti.

Pomagajmo svojim najdražjim dodajati življenje letom in ne leta življenju.
Sedaj to še lahko storimo - skupaj.

Ekipa ProDomi

 

ProDomi – Sinergije sobivanja, zavod Izola, Osojna pot 8, 6310 Izola 
info@prodomi.si • www.prodomi.si • facebook.com/prodomi

040 42 19 19
Informativni posvet

... kadar nas potrebujete


