
NAMEN PROGRAMOV JAVNIH DEL 2019 
 

- povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin, 

- zagotoviti kvalitetno in varno bivanje uporabnikov 

v domačem okolju, 

- dvig kakovosti življenja, 

- pomoč pri usklajevanju poklicnega in družinskega 

življenja (program Socialnega vključevanja in pomoči 

pri vsakdanjih opravilih), 

- omogočiti lažjo dosegljivost pomoči pri opravljanju 

gospodinjskih opravil in vzpostavljanju socialnih 

stikov pri uporabnikih, ki si tega zaradi svojega 

socialnega (finančnega) položaja ne morejo 

privoščiti, 

- preprečevanje socialnih stisk,  

- prispevati k razvijanju pomoči in samopomoči za 

starejše ter k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti 

uporabnikov. 

VSI PROGRAMI JAVNIH DEL SO ZA UPORABNIKE 

V CELOTI BREZPLAČNI. 

Za več informacij v zvezi z izvajanjem programov 
javnih del nas lahko kontaktirate in z veseljem 

vam bomo odgovorili. 
(Vsak pogovor je strogo zaupen in v skladu s Kodeksom etičnih načel 

v socialnem varstvu). 

 
Kontakt: 

 

CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR 
Trubarjeva ulica 27 
2000 Maribor 
 

Telefon: 02 23 505 20 

E-pošta: info@pomocnadomu.eu 

DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE 

(program javnih del: Družabništvo in spremljanje) 

Naročniki in območje izvajanja: Mestna občina 

Maribor, Občina Rače-Fram in Občina Hoče-Slivnica 

 

Cilji programa: 

• povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin,  

• večja socialna vključenost starejših in senzorno 
oviranih,  

• dosegljivost pomoči pri vzpostavljanju socialnih 
stikov osebam, ki si druge pomoči zaradi finančne 
stiske ne morejo privoščiti,  

• razvijanje dodatnih storitev podpore osnovni 
dejavnosti,  

• preprečevanje nastajanja socialnih stisk in težav,  

• razvijanje storitev pomoči in samopomoči, ki 
potekajo v domačem okolju, 

• večje zadovoljstvo in vitalnost uporabnikov in 
zavedanje, da so še vedno zaželjeni v družbi. 

 
 
 
Uporabniki programa: 

• osebe starejše od 65 let, 

• invalidne osebe, 

• kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi 

okvarami zdravja, 

• gibalno ali senzorno ovirane osebe. 

 

 

 

 

 

Program obsega: 
 

Družabništvo na domu uporabnika: 

• pogovor, branje,  

• petje,  

• družabne igre, miselne igre, 

• ročna dela, likovno ustvarjanje,  

• in podobna opravila. 

Spremstvo pri opravkih izven doma: 

• spremljanje in pomoč pri urejanju zadev na 
banki, pošti, občini, CSD, v trgovini, 

• spremstvo na terapije, pregled pri zdravniku, v 
lekarno, 

• spremljanje na različne prireditve, pokopališče, 
na sprehod, k prijateljem in sorodnikom,... 

Vzdrževanje in vzpostavljanje stikov : 

• stike z okolico, torej širjenje uporabnikove 
socialne mreže v njegovem življenjskem okolju,  

• spodbujanje in krepitev moči uporabnika,  

• obiskovanje uporabnika v času njegove 
hospitalizacije, 

• seznanjanje uporabnika z zdravim načinom 
življenja,... 

Izvajanje različnih animacij in organizacija prireditev 
in druženj za uporabnike, izvedba ustvarjalnih 
delavnic za uporabnike in podobnih prostočasnih 
aktivnosti, rekreativnih dejavnosti in prireditev; 
pomoč pri izvajanju aktivnosti in druženj v okviru 
Večgeneracijskega centra.  

 

 

mailto:info@pomocnadomu.eu


SVETOVALNO INFORMACIJSKI 

CENTER   

(program javnih del: Pomoč pri izvajanju programov za 

ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov)  

 

Naročnik programa in območje izvajanja: Mestna 

občina Maribor, svetovanje po programu pa lahko 

koristijo starejši odrasli, njihovi otroci, svojci in 

drugi zainteresirani, ki potrebujejo kratke 

informacije ali pomoč (ne glede na kraj bivališča). 

041 32 88 88 

regijski.center@pomocnadomu.eu 

Cilji programa: 

• preprečevanje nastajanja socialnih 

stisk,  

• socialna rehabilitacija ranljivih skupin, 

• večja socialna vključenost,  

• večja informiranost zainteresiranih po 

aktivnostih Večgeneracijskega centra,  

• razvijanje dodatnih storitev podpore 

osnovni dejavnosti,  

• dosegljivost informacij in možnost 

pogovora za uporabnike ter 

svetovanja in pomoči. 

 

 

 

Program obsega: 

• Osebni sprejem in sprejem telefonskih klicev 

ter pogovor z uporabniki,  

• Informiranje in svetovanje v konkretnih 

situacijah ter napotitev na ustrezne institucije,  

• Osebno, elektronsko in telefonsko 

informiranje,  

• Sprejem v sprejemni pisarni ali na informacijski 

točki Večgeneracijskega centra Štajerska, 

svetovanje in napotitev,  

• odgovarjanje na elektronska sporočila in 

dopise,  

• spodbujanje in krepitev moči uporabnikov,  

• spodbujanje k socialni vključenosti,  

• informiranje o dogodkih, aktivnostih in 

prireditvah in dvigovanje socialne integracije,  

• seznanjanje z zdravim življenjskim slogom. 

 

 

Program Svetovalno informacijskega centra je 

namenjen vsem zainteresiranim osebam, ne 

glede na njihov kraj bivanja. 
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