
 

Kdo so uporabniki  

programov javnih del?  

 

 

Uporabniki programov javnih del so osebe, ki 

izpolnjujejo pogoja upravičenca po programu 

in bivališča na območju občine naročnice 

programa.  

 

Upravičenci po programih javnih delo so: 
 

- osebe starejše od 65 let, 

- invalidne osebe, 

- kronično bolne osebe in osebe z 

dolgotrajnimi okvarami zdravja, 

- gibalno ali senzorno ovirane osebe. 

Ob tem pa je potrebno izpolnjevati tudi pogoj 

bivališča upravičenca na območju občine 

naročnice programa javnih del glede na 

prijavljeno vsebino.  

 

S programi javnih del  

skrbimo za celovito pomoč 

in dvig kakovosti življenja  

uporabnikov v objemu njihovih domov. 

 

 

 
 

Storitve po programih javnih del 

izvajamo med delavniki,  

praviloma med 7:00 in 15:00 uro, oziroma med 8:00 in 

16:00 uro (odvisno od programa). 

 

 

Za več informacij o programih 

 in vključitev nas kontaktirajte: 

 

Center za pomoč 
na domu Maribor 

 
Trubarjeva ulica 27 

2000 Maribor 
 

info@pomocnadomu.eu 

(02) 235 05 20 

 (02) 235 05 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMI JAVNIH DEL 

Programi so za uporabnike v celoti brezplačni. 

Varne bližine  
rojevajo nova zaupanja. 

 

 



 

Namen programov javnih del 
 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakšne programe javnih del izvajamo?  

 
V okviru javnih del izvajamo raznovrstne programe, s 
katerimi zagotavljamo dopolnitev naše osnovne 
dejavnosti pomoči na domu.  

- Družabništvo in spremljanje, 

- Pomoč starejšim in invalidom – Družabništvo za 
osebe z demenco, 

- Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za 
leto 2022 - Pomoč socialnim oskrbovalkam in 
hišniška opravila  

- Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za 
leto 2022 - Informiranje in pomoč pri koordinaciji 
(izvajamo v Mestni občini Maribor), 

- Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje 
zdravja in drugih rehabilitacijskih programov, 

- Svetovalno informacijski center, 

- Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin. 

 

Vsi programi javnih del so za uporabnike  

V CELOTI BREZPLAČNI. 
 

 

Programi javnih del se odobrijo na podlagi javnih pozivov ZRSZ za obdobje 
posameznega koledarskega leta.  

Posledično se lahko programi in vsebine iz leta v leto nekoliko spreminjajo.  

 

Kje izvajamo programe javnih del? 

 

Programe javnih del izvajamo za potrebe naročnikov, 
Mestne občine Maribor, občine Hoče Slivnica, občine 
Rače Fram in občine Starše. 

 
Kako do storitev 

po programih javnih del 

Kontaktirajte nas, povejte svoje želje 
in skupaj bomo našli 

primeren program za vas. 

 

       (02) 235 05 21 

 

Center za pomoč 
na domu Maribor 

 
Trubarjeva ulica 27 

2000 Maribor 
 

info@pomocnadomu.eu 

(02) 235 05 20 

 


