
VARNA BLIŽINA, 
KI ROJEVA NOVA 

ZAUPANJA.
Skrbimo za oskrbo naših 

uporabnikov v toplini 
njihovega doma.

(02) 235 05 20
info@pomocnadomu.eu

Center za pomoč 
na domu Maribor
Trubarjeva ulica 27

2000 Maribor

Storitve izvajamo 
VSE DNI V TEDNU.

Uradne ure:
ponedeljek, od 8.00 do 12.00

in 13.00 do 15.00
torek, od 8.00 do 9.00
sreda, od 8.00 do 12.00

in od 13.00 do 17.00
četrtek, od 8.00 do 9.00
petek, od 8.00 do 12.00

na domu Maribor
Center za pomoc

Kdo so upravičenci?

• osebe, stare nad 65 let, ki zaradi 
starosti ali pojavov, ki spremljajo 
starost, niso sposobne za popolnoma 
samostojno življenje;

• osebe s statusom invalida po 
Zakonu o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih oseb, ki po 
oceni pristojne komisije ne zmorejo 
samostojnega življenja, če stopnja in 
vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu;

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

• 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,

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

Teren 1 (Studenci, Razvanje, Radvan-
je, Limbuš, Laznica, Pekre, Nova vas, 
Kamnica, Rače-Fram, Hoče-Slivnica)

Teren 2 (Center, Pobrežje, Košaki, 
Malečnik)

Teren 3 (Tabor, Tezno, Starše)

USTANOVITELJICA 

MESTNA OBČINA MARIBOR



Kaj je pomoč na domu?O nas.

Kaj nudimo?

Kje delujemo?

Kako do storitev?

Pomoč na domu v obliki neposredne 
socialne oskrbe na domu je ena izmed 
storitev pomoči na domu, ki jih predvideva 
zakon z namenom odpravljanja socialnih 
stisk in  težav.

Upravičenec je upravičen do pomoči na 
domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz 
dveh različnih sklopov opravil.

Javni socialnovarstveni zavod Center za 
pomoč na domu Maribor

Zavod je ustanovljen za izvajanje pomoči 
družini na domu v obliki socialne oskrbe na 
domu in drugih spremljajočih aktivnosti ter 
socialnovarstvenih programov.

Vsak dan skrbimo za dvig kakovosti 
življenja naših uporabnikov.

Za pridobitev storitev pomoči 
na domu je potrebno izpolniti 
vlogo, ki je dostopna na spletu 
(https://pomocnadomu.eu) ali 
na sedežu CPND.

Vlogo izpolni zainteresirana 
oseba in jo vloži osebno ali 
po pošti na naslov: Center 
za pomoč na domu Maribor, 
Trubarjeva ulica 27, 2000 
Maribor.

Če potrebujete pomoč pri 
izpolnjevanju vloge, smo vam 
vedno na voljo.

Zavod opravlja svojo osnovno dejavnost 
za potrebe ustanoviteljice Mestne občine 
Maribor ter občine Hoče-Slivnica, Rače-
Fram in Starše.

Z našimi programi vam omogočamo

VARNO, PRIJAZNO
in DOSTOJNO
življenje v vašem domačem okolju.

Pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov.
Socialni odnosi so še posebej 
pomembni v vsakem življenjskem 
obdobju.

Pomoč pri temeljnih dnevnih 
opravilih.
Pomoč se izvaja individualno glede na 
uporabnikove potrebe.

Gospodinjska pomoč.
Gospodinjska pomoč, kot je npr. 
nabava živil in priprava obroka.


