Kje dobite dodatne informacije:
Dodatne informacije o vključitvi v dnevno
varstvo so vam osebno ali po telefonu na
voljo v Domu starejših občanov Grosuplje,
Ob Grosupeljščici 28, pri socialni delavki:
Socialna delavka,
tel. 01/781 07 15
elektronski naslov:
socialna.sluzba@dso-grosuplje.si
Uradne ure:
ponedeljek in petek od 8.00 - 10.00
in torek od 12.00 – 13.00
Informacije o našem domu in o dogajanju
v njem so Vam na voljo tudi na naši spletni
strani: www.dso-grosuplje.si

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

DNEVNO
VARSTVO

DNEVNO VARSTVO
Potrebujete varnost in pomoč, ste osamljeni, si
želite družbe. Pridružite se nam v dnevnem varstvu
Doma starejših občanov Grosuplje, kjer vam
ponujamo aktivnosti, ki pripomorejo k vzdrževanju
psihofizične kondicije in k medsebojnemu druženju.
Vključitev v dnevno varstvo vas bo obogatila, vaše
bližnje razbremenila, podaljšala vaše bivanje v
domačem okolju in olajšala morebiten prehod v
domsko obliko varstva in oskrbe.

Kako pridete do našega doma
Naš 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
(povezava z zemljevidom)
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 ...

Kaj je dnevno varstvo:
Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva,
namenjena starejšim, bolnim, invalidom, za katere
je značilno, da uporabniki dnevno prihajajo v
Dom, kjer jim je zagotovljena socialna oskrba in
zdravstvena nega glede na njihovo stanje in potrebe.
Dnevno varstvo je uporabnikom na voljo vsak
delovni dan (ponedeljek-petek) od 6.30 do 17.00
ure.
Minimalna dnevna prisotnost uporabnika je 4 ure.

V dnevnem varstvu vam nudimo:
- vse oblike socialne in zdravstvene oskrbe;
- pomoč pri osebni higieni;

www.dso-grosuplje.si

- po potrebi se uporabnikom dnevnega varstva
omogoči uporabo dodatnih storitev (kopanje,
britje ...) po veljavnem ceniku;
- možnost koriščenja frizerskih in pedikerskih
storitev, kot veljajo za stanovalce Doma;
- prehrano (po potrebi dietno);
- dnevni počitek;
- program dnevnih aktivnosti prilagojen potrebam
in željam skupine in posameznika (skupinska
telovadba, prebiranje literature in časopisov,
gledanje TV, spominske in razvedrilne igre,
ročna dela, pogovorne teme ...);
- udeleževanje in sodelovanje na družabnih,
kulturnih in športnih prireditvah, piknikih, ki
jih organizira Dom;
- možnost vključitve v aktivnosti delovne terapije
in fizioterapije;
- možnost koriščenja organiziranega prevoza
(do 5 km) v dnevno varstvo med 8. in 9. uro in
nazaj domov med 14. in 15. uro, po veljavnem
ceniku.

Kaj potrebujete za vključitev v
dnevno varstvo
Za vključitev v dnevno varstvo potrebujete
izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:
- prijavo za sprejem v dnevno varstvo;
- zdravniško spričevalo o vašem zdravstvenem
stanju;
- dokazilo o plačilu (odrezek od pokojnine ali
drugo dokazilo).
Obrazci in ceniki storitev so dostopni na naši
spletni strani: www.dso-grosuplje.si

