NAČRT
IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA ZA
OBDOBJE 2006 -2010

NA PODROČJU STORITVE POMOČI NA DOMU IN MOBILNE POMOČI
NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA

Splošno
Državni zbor republike Slovenije je 13.4.2006 sprejel Resolucijo o izvajanju nacionalnega
programa socialnega varstva za obdobje 2006-2010(v nadaljevanju NPSV) s podnaslovom
solidarnost, sožitje in kakovostno staranje.
V resoluciji so določeni programi, ki jih spodbuja država in lokalne skupnosti, medtem ko so
storitve socialnega varstva določene z zakonom(storitve javne službe).
Z resolucijo so določeni cilji in strategije za doseganje ciljev ter merila za razvoj javne mreže.
Po tem je občina vključena v javno mrežo s
-

storitvami pomoči na domu in mobilne pomoči;
storitvami institucionalnega varstva.

NPSV v poglavju Način uresničevanja in spremljanje izvajanja NPSV določa, da je za potrebe
uresničevanja NSPV potrebno pripraviti posamični akcijski načrt, s katerim se jasno
opredelijo naloge in dejavnosti, njihovi nosilci ter drugi udeleženci, časovni okvir izvedbe,
potrebna finančna sredstva ipd.
V letu 1999 je Občinski svet občine Gornja Radgona z Odlokom o javni službi pomoč družini
na domu v občini Gornja Radgona določil način in obliko izvajanja te službe. S spremembo
odloka v letu 2002 pa konkretneje določil, da se javna služba izvaja s 4 izvajalkami za obseg
najmanj 20 upravičencev in se povečuje v skladu s finančnimi možnostmi.
V letu 2006 je bilo v občini Gornja Radgona(novi) vključeno povprečno 18 oseb, ki jim je
bila v skladu s sklenjenimi pogodbami nudena storitev v obsegu 3052 ur oziroma povprečno
½ ure dnevno. Storitev so za območje občine Gornja Radgona glede na obseg vključitve
izvajale 2,5 izvajalke, kar je glede na potrebe občutno premalo.
Pri navedenem je potrebno poudariti, da se število izvajalk zadnja štiri leta ni spremenilo.
Naloge in dejavnosti:
Občina zagotavlja izvajanje storitve pomoč družini na domu in mobilno pomoč v skladu z O
Odlokom o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona, Pravilnikom o
izvajanju socialno varstvenih storitev na domu in s tem načrtom. Sredstva za(do)plačilo
pomoči na domu in mobilne pomoči zagotavlja občina na podlagi določil Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ter sklepi občinskega sveta.
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Nosilci izvajanja:
V skladu z 13. členom Odloka o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja
Radgona se izvajanje javne službe izvaja v javnem zavodu ali preko koncesionarja. V
prehodnih določbah je določeno, da do podelitve koncesije izvaja javno službo Center za
socialno delo Gornja Radgona.
Z izgradnjo doma za starejše v občini Gornja Radgona se bodo spremenile razmere na
področju možnih izvajalcev obravnavane javne službe, zato se v letu 2008 opravi analiza
izvajanja storitve na domu v občini Gornja Radgona s poudarkom na možni spremembi
nosilca izvajanja storitve in ob upoštevanju cilja, zagotavljanja večje kakovosti življenja
upravičencem v njihovem bivalnem okolju.
Normirani obseg in časovni okvir izvedbe storitve:
NSPV določa normativni obseg, ki ga mora občina doseči do leta 2010 in sicer najmanj 3%
oseb, starih 65 in več let ter najmanj 0,05% drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na
domu ali mobilno pomoč zaradi duševne, telesne ali senzorne motne, hude bolezni ali iz
drugih razlogov.
Po zadnjih znanih podatkih na da 31.12.2005 je v občini Gornja Radgona 1243 starejših oseb
nad 65 let. Ob upoštevanju NSPV pomeni, da je potrebno zagotoviti vključitev najmanj 38
oseb. V letu 2006 je bilo v občini Gornja Radgona v program pomoči na domu vključeno 26
različnih oseb, povprečno mesečno 18.
Glede na to, da NSPV določa, da je potrebno doseči normativni obseg do leta 2010,
predlagamo postopno povečevanje obstoječe vključitve, pri čemer pa ni upoštevano
povečevanje števila starejših nad 65 let do leta 2010 v tem obdobju, in sicer:
Leto
Odstotek doseganja
Število vključenih

2006
1,5

2007
1,6

2008
2,4

18

20

30

2009
2,8

2010
3,0

35

38

Potrebna finančna sredstva
V skladu s Pravilnikom o izvajanju socialno varstvenih storitev izvajajo program strokovno
usposobljene izvajalke, za katere je določen normativ največ 5 vključenih na izvajalko, ki
mora mesečno opraviti najmanj 120 ur neposrednega dela z upravičenci.

Realizacija načrta vključevanja se izvaja postopoma z naslednjim fizičnim obsegom:
Leto
Število izvajalk
Število ur(mesečno)

2006
2,5
277,5

2007
3
360

2008
5
600

2009
6
720

2010
7
840

Oblikovanje cen storitve pomoči na domu in subvencioniranje storitve s strani občine je
določeno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
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Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so določene
oprostitve plačil uporabnikov storitev.
V skladu z načrtom izvajanja storitve pomoč družini na domu za obdobje 2006-2010 je
ocenjena finančna obremenitev po posameznih letih (predlagane cene 2007) za občinski
proračun občine Gornja Radgona naslednja:
Leto(EUR)

2006

Proračun skupaj
Plačilo uporabnikov

30.712,12
6.376,95

2007
39.420,00
8.272,80

2008
65.700,00
13.788,00

2009
91.022,40
20.606,40

2010
106.192,80
24.040,80

Izračun v tolarjih je naslednji:

Leto

2006

2007

2008

Proračun skupaj
Plačila uporabnikov

7.359.582
1.521.269

9.446.609
1.982.493

15.744.348
3.304.156

2009

2010

21.812.608 25.448.042
4.938.118
5.791.137

Opomba:
Pri izračunu je upoštevano polno število zaposlitev in polno število ur. Navedeni zneski so maksimalni in se znižajo, če se
zaposlitve ne izvedejo zaradi manjšega obsega izvajanja storitve.

Cena za uporabnike za leto 2006 je določena v višini 3,83 evra oz. 918,00 tolarjev.
Predlagamo, da se do leta 2008 navedena cena ne poveča, stroški povečanja obsega storitev
bremenijo občinski proračun(dodatna subvencija). O načinu subvencioniranja in višini
dodatne subvencije se odloča ob podaji soglasja k ceni. Ker je v ceni do leta 2008 upoštevana
subvencija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za zaposlene izvajalke, ki pa je v
letu 2009 več ni, smo izpad te subvencije enakomerno razdelili v razmerju 50/50 na občino in
na uporabnike.
V letu 2009 in 2010 po navedenih izhodiščih znaša cena za uporabnika 4,49 evra oziroma
1078,00 sit.
V letu 2006 so bili trije upravičenci oproščeni plačila storitve, 15 jih je plačevalo polno ceno,
kar v sredstvih da podatek o 50% sofinanciranju storitve s strani upravičencev.
Zaključek:
Izvedbeni načrt se prične izvajati, ko ga sprejme Občinski svet občine Gornja Radgona.
Predlog sklepa:
1. Občinski svet Gornja Radgona sprejema načrt izvajanja nacionalnega programa
socialnega varstva za obdobje 2006 -2010 na področju storitve pomoči na domu in
mobilne pomoči na območju občine Gornja Radgona.
2. Ocenjena sredstva iz načrta se uskladijo z vsakokratno spremembo cen storitve
pomoči na domu in virov financiranja.
Številka: 551-2/98-10
Gornja Radgona, 7.2.2007
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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