
  

Zbiramo prijave 

V naši socialni službi vam bomo z 

veseljem podali vse informacije glede 

prijave, stroškov in same organizacije 

dela. 

 

SABINA 

(03) 713 29 48 
sabina.brdnik@dnpg.si 
 

MATEJA 

(03) 713 29 46 
mateja.simek@dnpg.si 
 

VERONIKA 

(03) 713 29 14 
veronika.falant@dnpg.si 
 
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, zmanjšuje neenakost 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«. 

 
 

Glavno vodilo pri delu  

 
bo pristop po modelu Kulture usklajenih 
odnosov, katerega cilj spoznati uporabnika, 
njegovo življenjsko zgodbo in na podlagi le-
te, ustvariti odnos do uporabnika (s strani 
zaposlenih), ki temelji na bližini, toplini in 
enakosti vseh vključenih.  
 
Ustvariti želimo klimo, kjer je vsak 
posameznik slišan, razumljen in spoštovan.  
Nam je pomemben človek in   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernovo, junij 2021 

  



 

Kaj je dnevno varstvo? 
 

Dnevno varstvo je oblika pomoči, 
namenjena starejšim osebam, bolnim 
in invalidom. Uporabniki storitve 
prihajajo v varstvo in se dnevno 
vračajo domov.  
 

 

Nudimo VAM: 
 vse oblike socialne in osnovne 

zdravstvene oskrbe (aplikacija zdravil, 

inzulina ipd.) 

 pomoč pri osebni higieni 

 prehrano (tudi dietno ali vegi) 

 dnevni počitek 

 program dnevnih aktivnosti 

prilagojen potrebam in željam skupine 

in posameznika (telovadba, 

sproščanje, sprehodi, branje, gledanje 

TV, spominske in razvedrilne igre, 

ročna dela, pogovorne urice…) 

 sodelovanje na družabnih, kulturnih 

in športnih prireditvah v sklopu 

matičnega Doma 

 možnost vključitve v aktivnosti 

delovne terapije in fizioterapije v 

Domu 

 možnost koriščenja prevoza v dnevno 

varstvo po veljavnem ceniku 

 

 

 

 

 

 

Kje se bomo družili? 
 
Nahajamo se na obrobju centra mesta Žalec, 
nasproti trgovin Lidl in Tedi, v mirni soseski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 uporabnikov bo lahko vsakodnevno poleg 

običajnih prostorov (kuhinja, dnevni prostor, 

sobe za počitek), koristilo še: 

 

 prostor za sprostitev 

 spa kopalnico 

 bralni kotiček 

 domači kino 

 ustvarjalne delavnice 

 predavalnico 

  

Kdaj se vidimo? 
 
Trenutno potekajo priprave na gradbeno 
obrtna dela prenove objekta.  
Novembra 2021 se dobimo na otvoritvi. 
 

Trajanje varstva? 
 

 vsak delovnik od ponedeljka do petka, 
od 7.00 do 17.00 ure. 

 

Cena storitve? 
 

 v trajanju 8 ur dnevno znaša 70 % cene 
storitev celodnevnega institucionalnega 
varstva starejših  

 cenik bo oblikovan v mesecu avgustu 
2021 
 
 

 
 

 

 



 


