Tržna dejavnost
Tržna dejavnost je namenjena zunanjim
uporabnikom in obsega:
- storitve pranja,
- obroke hrane (malice, kosila),
- peko peciva in slaščic,
- pogostitve,
- najem prostorov,
- organizacija praznovanj osebnih
praznikov,
- tematske delavnice,
- strokovna predavanja.

Socialni servis
V DSO Grosuplje smo registrirani za
izvajanje socialno varstvene storitve socialni
servis. Storitve so namenjene zunanjim
uporabnikom in obsegajo:
• prinašanje pripravljenih obrokov hrane,
• nakup in prinašanje živil ali drugih
potrebščin, pripravo drv ali druge kurjave,
• pranje in likanje perila,
• čiščenje v stanovanju, opremljanje,
spremljanje pri obiskih trgovin, predstav,
sorodnikov ali na počitnicah,
• organiziranje in izvajanje drugih oblik
družabništva,
• pomoč pri opravljanju bančnih poslov,
plačevanju računov, sprejemanju in
odpošiljanju poštnih pošiljk-po pooblastilu
upravičenca,
• kontrola jemanja zdravil.

Informacije o našem domu in o dogajanju
v njem so Vam na voljo tudi na naši spletni
strani: www.dso-grosuplje.si

INSTITUCIONALNO
VARSTVO
Dom starejših občanov Grosuplje
Ob Grosupeljščici 28
1290 Grosuplje
Tel.: (01) 7810 – 700
Fax: (01) 7810 – 720
Spletni naslov: www.dso-grosuplje.si

INSTITUCIONALNO
VARSTVO
Dom starejših občanov Grosuplje je javni socialno
varstveni zavod, ki nudi starejšim, bolnim in
invalidnim osebam nad 65 let
• institucionalno varstvo
• dnevno varstvo
• pomoč družini na domu
• socialni servis
• tržna dejavnost

Dom leži na prelepi lokaciji malce izven centra
Grosuplja, obdan z zelenjem in negovanim
sadovnjakom.
Imamo idealno prometno povezavo:
- do priključka avtoceste je manj kot kilometer,
- pred domom je postajališče mestnega avtobusa št.3G
- do postaje vlaka je 1,5 km
V sklopu domskega varstva vam nudimo namestitev
v prenovljenih eno in dvo posteljnih sobah in
apartmajih z možnostjo balkona, kopalnice, tv in
wi-fi priključka, hladilnika, klimatske naprave,..

Našim stanovalcem zagotavljamo:
• celodnevno prehrano, prilagojeno potrebam
starejših in dietno prehrano
• oskrbo (pomoč pri osebni higieni, oblačenju,
hranjenju…)
• zdravstveno nego (medicinsko-tehnični
posegi, aplikacija zdravil…)
• fizioterapijo (elektrostimulacije in
protibolečinska terapija, termoterapija,
kinezioterapija…
• delovno terapijo (rekreativne, zaposlitvene in
prostočasne aktivnosti, kulturne prireditve,
družabna srečanja, predavanja, izleti,
knjižnica, razstave…)
• dodatne storitve(frizerske in pedikerske
storitve, peka peciva, najem prostorov…

Za sprejem v dom je potrebno predložiti:
• prošnjo za sprejem
• potrdilo o državljanstvu
• zdravniško mnenje
• dokazilo o višini prejemkov

Dnevno varstvo
• Dnevno varstvo je namenjeno
posameznikom, ki dnevno prihaja v
Dom, kjer jim nudimo socialno oskrbo in
zdravstveno nego glede na njihove želje in

www.dso-grosuplje.si

potrebe.
• Vključitev v to obliko varstva uporabnike
bogati, razbremenjuje njihove svojce,
podaljšuje bivanje v domačem okolju in
olajša morebiten prehod v domsko obliko
varstva in oskrbe.
• Postopek in dokumentacija za sprejem
v dnevno varstvo je enaka postopku za
sprejem v Dom.
• Dnevno varstvo je na voljo uporabniku
vsak delovni dan od 6.30 ure do 17 ure.
Minimalna prisotnost uporabnika je 4 ure
dnevno.
• Po dogovoru udeležencem dnevnega
varstva organiziramo prevoz (do razdalje 5
km).

Izvajanje pomoči na domu:
Dom izvaja storitev pomoč družini na domu za
občane (starejše in invalide) občin Grosuplje in
Ivančna Gorica.
Oblike pomoči za upravičence so:
• pomoč pri vzdrževanju osebne higiene
• gospodinjska pomoč v obliki dostave kosila,
priprave manjšega obroka, nakupa živil,
osnovnega čiščenja bivalnega prostorov in
spalnega prostora
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov v
obliki spremstva upravičenca na nujnih
opravkih.

