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Prisotni na prvem obisku na domu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ura začetka obiska: ………………… 

Cilj obiska: 

- ugotavljanje upravičenosti do storitve,  
- priprava in sklenitev dogovora o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja socialne 

oskrbe na domu  

- uvodno srečanje socialne oskrbovalke in upravičencem z družino/pomembnimi 

bližnjimi. 

Po predhodnem dogovoru dne ……………………, smo dne …………………… ob ……….. obiskali 

………………………………………………….. (ime in priimek upravičenca) na njenem/njegovem domu 

…………………………………………………………………………………………… (naslov).  

Ugotavljanje upravičenosti:  

1. osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 

popolnoma samostojno življenje, 
2. osebe s statusom invalida po zakonu o socialnem vključevanju invalidov, ki po oceni pristojne 

komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti 
omogočata občasno oskrbo na domu, 

3. druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine 
življenjskih funkcij, 

4. kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa 
invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe 
nesposobne za samostojno življenje, 

5. hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 

 

 

Bivalni in drugi pogoji za življenje v svojem bivalnem okolju:        

1. urejeni         

2. neurejeni  
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Opis:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dogovor glede pripomočkov:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dogovor glede pravic:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ključi:  

1. DA 

2. NE 

Obiski patronažne  
sestre: 

1. DA, ime in priimek ………………………….……, tel. št. ……………………… 

2. NE 

Sladkorna bolezen: 

1. DA 

2. NE 

 

Druge okužbe:  ………………………………………………… 

 

Zakonski stan:  

1. poročen/a, izvenzakonska skupnost 

2. samski/a 

3. vdovec/ka 

4. ločen/a 
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Socialna oskrbovalka bo pomagala pri naslednjih opravilih po katalogu storitev: 

SKLOP ŠIFRA OPRVILO 

A. Pomoč pri 
temeljnih dnevnih 

opravilih 

A1 Pomoč pri oblačenju ali slačenju 

A2 Pomoč pri umivanju 

A3 Pomoč pri hranjenju 

A4 Pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb 

A5 Vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov 

B. Gospodinjska 

pomoč 

B1 Prinašanje enega pripravljenega obroka hrane 

B2 Nabava živil in priprava enega obroka hrane 

B3 Pomivanje uporabljene posode 

B4 Osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti 

B5 Postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora 

C. Pomoč pri 
ohranjanju socialnih 

stikov 

C1 Vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in s 
sorodstvom 

C2 Spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti 

C3 Informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca 

C4 Priprava na institucionalno varstvo 

 

Obseg storitev:  

…………… ur tedensko, vendar ne več kot 20 ur tedensko  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pomoč v tem obsegu se bo začela izvajati, dne, …………………………………………….. 

Ura konca obiska: …………………………….. 

Prisotni so bili seznanjeni z določili iz dogovora o vrsti, trajanju in zagotavljanju pomoči na domu – 

s ceno, načinom izvajanja, načinom sodelovanja, odpovedjo.  

 

Zapisala:   …………………………………………………… (ime in priimek) 

  ……………………………………………………. (podpis)  

  

 


