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V kriznih razmerah epidemi-
je zaradi koronavirusa se je spet 
pokazalo, da je tako pomemb-
na dejavnost, kot je pomoč na 
domu, na nacionalni ravni spre-
gledana, ugotavljajo v zavo-
dih in drugih organizacijah, ki 
to storitev izvajajo. »Nujno bi 
bilo ustrez no ovrednotiti poklic 
social nih oskrbovalk, da bi preje-
male boljše plačilo za svoje delo. 
S tem bi lahko zagotavljali po-
trebni kader in se odzivali na po-
trebe ranljive populacije, tudi zu-
naj epidemije,« ugotavlja Liljana 
Batić, direktorica Zavoda za oskr-
bo na domu Ljubljana.

Andreja Žibret Ifko

Batićeva pravi, da je treba ure
diti možnost nemotene nabave 
osebne varovalne opreme in 
zaščitnih sredstev za zagotavlja
nje ustreznih pogojev za delo na 
terenu. Morali pa bi tudi spre
meniti in uskladiti pravilnike in 
standarde za to dejavnost, na kar 
ministrstvo za delo, družino, so
cialne zadeve in enake možnosti 
(MDDSZ) opozarjajo že več let.

Večja dostopnost z zakonom 
o dolgotrajni oskrbi?
Na MDDSZ predvidevajo, da je 
pri nas od 8000 do 9000 uporab
nikov pomoči na domu. V prvem 
valu se je storitev zaradi različnih 
razlogov, kot so nepoznavanje vi
rusa, strah pred raz nosom okuž
be na uporabnike in oskrbovalke 
ter začetne težave s pomanjkan
jem zaščitne opreme, skoraj 
ustavila. V drugem in tretjem 
valu epidemije pa po njihovih 
informacijah storitev večinoma 
poteka v enakem obsegu kot prej, 
zaradi zdravstvene krize ni nihče 
ostal brez oskrbe.

Po njihovih podatkih pomoči 
na domu ne dobi takoj le manj
še število ljudi, ki jo potrebujejo, 
praviloma jim jo uspejo zagotovi
ti v nekaj dneh ali tednih. Na mi
nistrstvu menijo, da bo zakon o 
dolgotrajni oskrbi, za katerega je 
vlada pred kratkim napovedala, 
da bo sprejet do konca letošnje
ga leta, izboljšal tudi dostopnost 
pomoči na domu. Poudarjajo, da 
imajo pomembno vlogo pri raz
voju in zagotavljanju te storitve 
občine, saj izberejo izvajalca in s 

subvencijami uravnavajo višino 
cene, ki jo plača uporabnik.

Na vprašanje, ali strošek zaščit
ne opreme zavodom in drugim 
organizacijam, ki se ukvarjajo s 
pomočjo na domu, krije država, 
na ministrstvu odgovarjajo, da so 
v prvem valu  izvajalci pomoči na 
domu prejemali zaščitno opremo 
od civilne zaščite, odtlej pa jo na
bavljajo sami.

Zaradi zaščitnih ukrepov  
je delo zahtevnejše
Zavod za oskrbo na domu Lju
bljana skrbi za oskrbovance na 
območju MOL za Bežigradom, v 
Šiški, Centru, na Viču  Rudniku 
in v Mostah  Polju. Na mesec 
imajo v povprečju od 800 do 900 
uporabnikov, njihovo število je 
enako kot pred epidemijo: »Med 
prvim valom smo po navodilih 
pristojnega ministrstva izvajali le 
najnujnejše storitve za uporabni
ke, ki so bili popolnoma odvisni 
od naše pomoči, pozneje pa smo 
začeli delati v enakem obsegu 
kot pred epidemijo,« je povedala 
direktorica Liljana Batić.

Delo je še toliko zahtevnejše 
zaradi zaščitnih ukrepov, pred
vsem ukrepov za preprečevanje 
prenosa in obvladovanje okužbe 
s koro navirusom pri zaposlenih 
in uporabnikih. Ves čas skrbijo 
za ustrezno in zadostno zaščitno 
opremo: »Nabavljamo in hrani
mo jo po navodilih pristojnega 
ministrstva, v okviru tega tudi 
enomesečno strateško zalogo, 
ki nam jo je financirala država. 
Drugo osebno varovalno opremo 
in zaščitna sredstva nabavljamo 
sami.« Pomoč na domu pa bo lah
ko nemoteno potekala verjetno 

šele takrat, ko se bo umirila epi
demiološka slika v državi, pravi 
Batićeva in upa, da bo to čim prej.

Zelo primanjkuje kadra
Glede cepljenja je povedala, da 
se njihovi uporabniki cepijo po 
lastni odločitvi in glede na strate
gijo cepljenja v državi: »Tudi na
šim zaposlenim je bila ponujena 
možnost cepljenja, saj spadajo v 
skupino, ki opravlja neposredno 
delo z najbolj ranljivimi. Nekaj 
se jih je že cepilo. Približno če
trtina zaposlenih je covid19 že 
prebolela. Med uporabniki pa je 
številka precej nizka, do danes je 
za covidom19 zbolelo 68 naših 
uporabnikov. V prvem lanskem 
valu se ni okužil nihče od upo
rabnikov in zaposlenih.«

Direktorica opozarja, da bi v 
teh razmerah najbolj potrebovali 
pomoč pri zagotavljanju ustrez
ne opreme, da ne bi bili prepuš
čeni iskanju zaščitnih sredstev 
na trgu, saj so cene zelo visoke 
in se stalno spreminjajo, nabave 
pa so nezanesljive. Zaradi doda
tnih obremenitev socialnih oskr
bovalk bi morali zagotoviti več 
kadra, vsaj za določeno obdob
je: »Zaradi okužbe in karantene 
med uporabniki in zaposlenimi 
je občasno treba delo organizi
rati drugače, kot predpisujejo 
protokoli. To je zaradi kronične
ga pomanjkanja kadra dodatna 
obremenitev za vse zaposlene, 
za socialne oskrbovalke in stro
kovne delavce, ki njihovo delo or
ganizirajo in usklajujejo. Zaradi 
specifičnosti in zahtevnosti dela 
bi morale socialne oskrbovalke 
prejeti višje plačilo, predvsem 
dodatke za delo v sivi coni, to je 
z uporabniki s sumom na okužbo 
oziroma tistimi v karanteni,« pra
vi Batićeva.

Požrtvovalne  
socialne oskrbovalke
Zavod Pristan ima 22 občinskih 
koncesij za izvajanje pomoči 

družini na domu. Direktor Mar
tin Kopatin je povedal, da delo 
poteka brez posebnih omejitev: 
»Naše socialne oskrbovalke se 
redno testirajo in uporabljajo 
ustrezno zaščitno opremo. Če pri 
uporabniku obstaja sum, da ima 
covid19, se ravnamo po ustrez
nih protokolih in upoštevamo 
navodila osebnih zdravnikov ali 
epidemiologov.« Zaščitne opre
me imajo dovolj. Če delajo z oku
ženim uporabnikom, jim stroške 
opreme povrne ministrstvo.

V tem času so imeli okuženih 
približno 55 uporabnikov in 23 
socialnih oskrbovalk. Veliko 
uporabnikov je bilo cepljenih: 
»Delo socialnih oskrbovalk je 
zahtevno in specifično. Občasno 
se srečujemo s pomanjkanjem 
ustreznega kadra. Pomoč dru
žini na domu že poteka skoraj 
nemoteno. Zaradi okužb pri 
uporabnikih in oskrbovalkah 
pa se pojavljajo omejitve sto
ritev, karantene in druge raz
mere, povezane s covidom19. 
Verjetno bomo še kar nekaj časa 
uporabljali zaščitno opremo in 
se preventivno testirali,« pravi 
Kopatin.

Pri njih je delo še toliko zah
tevnejše, ker se epidemiološke 
razmere v posameznih obči
nah razlikujejo in se nepresta
no spreminjajo: »Sodelovanje z 
ustanovami v lokalnih skupno
stih, kot so občine, zdravstveni 
domovi, civilna zaščita, je v ta
kih razmerah nujno. Spoznali 
smo, da drug drugega dopolnju
jemo in vsi skupaj lahko zagoto
vimo varno in učinkovito skrb 
za starejše. Želim si, da bi sode
lovanje v prihodnje še nadgraje
vali,« pou darja direktor.

Na dolgi rok so nujno 
potrebne vse storitve
Center za socialno delo Posavje 
izvaja pomoč na domu v treh 
enotah. V enoti Krško, ki skrbi 
tudi za uporabnike v Kostanje
vici na Krki, imajo trenutno 197 
uporabnikov. V brežiški enoti je 
100 uporabnikov, v sevniški pa 
od 130 do 135 na mesec. Na za
četku epidemije je število upo
rabnikov močno upadlo, tudi 
zato, ker so svojci ostajali doma 
in so lahko poskrbeli za pomoči 
potrebne družinske člane ali pa 
so bili uporabniki prestrašeni 
in so se osamili pred svetom, je 
povedala direktorica Centra za 
socialno delo Posavje Marina 
Novak Rabzelj.

V prvem valu so po navodilih 
MDDSZ opravljali samo nujne 
storitve, odpovedovali so na 
primer gospodinjsko pomoč in 
pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov, izvajali so samo temeljna 
dnevna opravila in dostavo top
lih obrokov. Vendar se je zelo 
hitro pokazalo, da so vse storit
ve na dolgi rok nujno potrebne, 
zato so jih znova začeli izvajati. 
V drugem valu je število uporab
nikov in ur oskrbe naraslo, ver
jetno tudi zato, ker so se svojci 
vrnili v službe.

V Krškem je bilo okuženih 22 
uporabnikov, poleg tega so imeli 
še 11 družin, v katerih so bili po
zitivni svojci uporabnikov, oku
ženih je bilo šest zaposlenih. V 
Brežicah je bilo okuženih pet 
oskrbovancev in dva zaposlena, 
v Sevnici pa 25 oskrbovancev in 
sedem zaposlenih. Uporabniki 
se za cepljenje odločajo sami, 
omogočeno je bilo tudi vsem za
poslenim.

Potrebovali bi pravočasna  
in enotna navodila
Delo je zaradi osebne varoval
ne opreme in upoštevanja pro
tokolov zahtevnejše: »Ves čas 
je treba paziti, da ni prenosa 

okužbe, da nas ljudje pravoča
sno obvestijo o epidemiološki 
situaciji v družini in da dnevno 
spremljamo zdravstveno stanje 
v družini. Sicer pa izvajamo vse 
storitve, vodja in koordinator 
opravlja obiske na terenu kot 
pred epidemijo, ker drugače 
storitve ne bi mogli izvajati. 
Zelo smo povezani z bolnišnica
mi, patronažno službo in oseb
nimi zdravniki, kar je v teh ča
sih nujno.«

Za svoje delo bi najbolj po
trebovali pravočasna in enotna 
navodila, ustrezne ponudnike 
osebne varovalne opreme ter 
red no testiranje zaposlenih. 
Moti jih, da oskrbovalke še ved
no niso upravičene do dodatka 
za tvegano delo v razmerah co
vida19 v sivem območju, med
tem ko vsem drugim pripada; 
delo v tem območju ni namreč 
nič manj tvegano kot v rdečem: 
»Tudi v javnosti nismo niko
li zasledili pohvale za njihovo 
požrtvovalno delo, čeprav si 
ga v teh časih še kako zasluži
jo, saj jim gre vsa zahvala za to, 
da pomoč na domu ni postala 
žarišče okužb. To bi se namreč 
lahko zelo hitro zgodilo, saj je 
delo v domačem okolju popol
noma nepredvidljivo, ne moreš 
ga izolirati ali zapreti v mehur
ček. Pa nam je vendarle uspelo 
prestati oba vala z minimalno 
okuženimi.«

Marina Novak Rabzelj še do
daja, da so sredi aprila od mi
nistrstva za zdravje dobili do
voljenje za ponovno izvajanje 
storitev v projektu MOST: »Tako 
smo edini CSD v Sloveniji, ki kot 
nadgradnjo pomoči na domu v 
okviru tega projekta izvaja sto
ritve dolgotrajne oskrbe, in smo 
na to zelo ponosni.«

Pomoč  
na domu  
je večinoma 
spregledana
Tretji val  V prvem valu so izvajalci 
pomoči na domu prejemali zaščitno 
opremo od civilne zaščite, odtlej pa jo 
nabavljajo sami

• Socialne oskrbovalke bi 
morale prejeti dodatke 
za tvegano delo, tudi v 
sivi coni.

• V teh razmerah najbolj 
potrebujejo pomoč pri 
zagotavljanju ustrezne 
zaščitne opreme.

• Socialne oskrbovalke si 
zaslužijo vso pohvalo 
države in javnosti.

Požrtvovalnemu delu socialnih oskrbovalk se je treba zahvaliti, da pomoč na domu ni postala žarišče okužb. Foto Jože Suhadolnik

Občina Velenje
Nadgradnja doma  
za starejše

Minister za delo Janez Cigler 
Kralj, župan mestne občine 
Velenje Peter Dermol in 
direktorica Doma za varstvo 
odraslih Violeta Potočnik 
Krajnc so podpisali pismo o 
nameri za rekonstrukcijo in 
nadgradnjo tamkajšnjega 
doma za starejše. V njem 
trenutno živi 190 stano-
valcev, tudi po 30 pa si jih 
deli isto kopalnico. Nalož
ba je ocenjena na 14 milijo
nov evrov, natančen znesek 
bo znan pozneje, ker je 
projekt še v reviziji. V nekaj 
letih bodo tako pridobili 26 
dodatnih postelj in bivalne 
razmere, ki bodo skladnejše 
s sodobnimi standardi. A. Ž.

Razkuževalne naprave
Darilo ameriškega 
veleposlaništva
Ameriško veleposlaništvo v 
Sloveniji je Domu starejših 
občanov Novo mesto poda-
rilo približno 40.000 evrov 
vredno prenosno razku-
ževalno napravo oziroma 
ultravijolični stolp, poroča 
STA. Razvilo ga je podjetje 
UVC Solutions iz Celja. Za 
razkuževanje bodo zdaj 
porabili manj kemikalij in 
časa, bivanje v domu pa bo 
varnejše tako za stanovalce 
kot zaposlene. Aparaturo za 
dezinfekcijo prostorov je od 
ameriškega veleposlaništva 
prejel tudi Center za uspo
sabljanje, delo in varstvo 
(CUDV) Črna na Koroškem. 
ZDA so do zdaj Sloveniji 
v boju proti pandemiji 
namenile za skupaj 710.000 
ameriških dolarjev pomoči 
in opreme. Med drugim so 
podarili deset ultravijoličnih 
stolpov za učinkovitejše 
razkuževanje bolnišnic, 
urgentnih centrov in domov 
za starejše, več tisoč zaščit
nih mask, parov zaščitnih 
rokavic in različne opreme 
za zaščito zdravnikov in dru
gega medicinskega osebja. 
A. Ž. 

Planinska zveza
Gibalno ovirani  
gore osvajajo

Čeprav so jim jo zagodle 
epidemiološke razmere, se v 
gibanju Gibalno ovirani gore 
osvajajo, v organizaciji od
bora Planinstvo za invalide 
pri Planinski zvezi Slove
nije, ne dajo. Na današnji 
svetovni dan gibanja bodo 
na Turistični kmetiji Pri La-
zarju ob 11. uri predstavili 
letošnje pohode. Začeli jih 
bodo 29. maja z vzponom 
na Mirno goro. Tretjega juni
ja bo vseslovenski inkluzijski 
pohod Ušte, 13. junija na 
planino Razor, 16. junija na 
Planino nad Vrhniko, 26. ju
nija na Čaven, 27. junija 
na Ruško kočo, 17. julija na 
Lavričevo kočo na Gradišču, 
4. septembra na Pokljuko, 
16. septembra Šmarno goro 
in 23. oktobra na Tončkov 
dom na Lisci. A. Ž.

Zagovornik načela  
enakosti
Razširjena 
diskriminacija
Vsak peti prebivalec Sloveni
je meni, da je že bil diskrimi
niran, ugotavlja zagovornik 
načela enakosti Miha Lobnik 
v svojem poročilu o delu za 
preteklo leto. Največkrat 
gre za diskriminacijo v 
zaposlitvenem postopku 
ali pri delu (v 29 odstotkih 
primerov) in na področju 
dostopa do blaga, storitev 
in stanovanja (22 odstot-
kov). V lani zaključenih 
zadevah je najpogosteje šlo 
za slabšo obravnavo zaradi 
invalidnosti (pri 14 odstotkih 
primerov), rase in narodno
sti (11 odstotkov), starosti 
(6 odstotkov), spola (5,5 od
stotka), vere ali prepričanja 
in državljanstva (pri obeh 
po 5 odstotkov). A. Ž.

Policija v času epidemije ni zazna-
la posebnih oblik kaznivih dejanj 
nad starostniki, poleg tega je bilo 
vseh kaznivih dejanj manj za-
radi ukrepov prepovedi gibanja 
in drugih omejitev. »V zadnjih 
mesecih pa še vedno zazna-
vamo predvsem drzne tatvine 
pod pretvezo izvedbe gradbe-
nih in različnih del na omrežjih, 
ko starostnike na domu obišče-
jo domnevni delavci elektra, te-
lekoma, vodovoda in podobno,« 
navede Drago Menegalija, pred-
stavnik policije za odnose z jav-
nostmi za področje kriminalitete.

Simona Fajfar

Starostniki so velikokrat tarča 
storilcev premoženjskih kaznivih 
dejanj. Najpogostejša kazniva de
janja, pri katerih so žrtve starejši, 
so tatvine, goljufije, vlomi, drzne 
tatvine, kraja vozil in ropi. »Še 
vedno opažamo, da so starejši ob
čani preveč odprti do ljudi, ki jih 
ne poznajo,« pravijo na policiji o 
prefriganosti storilcev kaznivih 
dejanj. Ti na zelo pretkan način 
– so zelo prepričljivi in delujejo 
urejeno – oškodovance v pogo
voru tako zavedejo, da ti povsem 
pozabijo na varovanje svoje last
nine.

Pogovor gre običajno v sme
ri, da prepričljivo nastopijo kot 

predstavniki podjetja in ustvarijo 
zaupanje pri oškodovancu. To se 
dogaja predvsem na podeželju, 
kjer starejši velikokrat živijo sami 
v hišah in se premalo zavedajo 
pomembnosti samozaščitnega 
ravnanja.

»Tako se v zadnjih letih pogo
stokrat srečujemo z goljufijami 

in drznimi tatvinami, ko starost
nike na domu obiščejo delavci, 
ki se lažno izdajajo za zaposlene 
vodovoda, telekoma ali plinarne, 
ter jih tako zavedejo, da zapustijo 
hišo nezavarovano,« razloži Dra
go Menegalija. V tistem trenutku 
drugi sostorilci preiščejo hišo in 
odtujijo zlatnino in gotovino.

V mestu drzne tatvine
Nekoliko drugače je na naseljenih 
območjih, kjer so starejši izpostav
ljeni predvsem pri rokovanju z go
tovino ob dvigih na bankomatih 
in ob obisku pošt ali bank. »Kljub 
manjšemu številu kaznivih dejanj 
se še vedno dogajajo drzne tatvine 
in tatvine, ko starostnikom izpu

lijo torbico ali ukradejo denarni
co,« pravi sogovornik in nadaljuje: 
»Žal še vedno vztraja miselnost, 
da je poiskati pomoč na policiji 
sramot no in da bi bil odziv okoli
ce negativen, zato številni takšnih 
dogodkov ne prijavijo. Starostniki 
so še vedno neobveščeni o tem, kaj 
lahko storijo in kakšne bodo po
sledice, če podajo prijavo.« Social
na izolacija in bolezni pa aktivno 
sodelovanje v družbi še poslabšajo.

Policija zato starejšim svetuje, 
naj se pred goljufijami in drzni
mi tatvinami obvarujejo z nekaj 
preventivnimi ukrepi, pri čemer 
je na prvem mestu nasvet, da ne 
zapuščajte stanovanja ali hiše, ne 
da bi zaklenili vhodna vrata in 
zaprli balkonska vrata, ključ pa 
vzeli s seboj. »V svoje prostore ne 
spuščajte neznancev. To je še zla
sti pomembno, če gre za več lju
di,« poudarijo. Če se nekdo izdaja 
za serviserja, izvajalca raznih del 
itd., vedno zahtevajte na vpogled 
identifikacijsko izkaznico ali de
lovni nalog. Pozorni bodite tudi 
na njihov videz – njihova oblačila, 
govor, morebitne posebnosti – in 
na vozilo, s katerim so se pripelja
li: znamko, barvo, tip in registrske 
številke vozila.

Bodite glasni
Prav tako doma ne hranite več
jih količin denarja in vrednejših 

predmetov, vrata pa odpirajte le 
ob zataknjeni varnostni veriži
ci. Po možnosti pred odpiranjem 
vrat poglejte skozi okno, kdo je 
obiskovalec. Poskrbite, da bo raz
svetljava pred vhodom ustrezna in 
brezhibna. Ne nasedajte pretirani 
prijaznosti, že opisanim zvijačam, 
opravičilom in izgovorom nezna
nih »obiskovalcev«. Obenem pa 
se vsiljivim osebam, ki hitro lahko 
postanejo nesramne ali celo nasil
ne, odločno uprite, glasno govorite, 
da pritegnete pozornost sosedov, 
in po potrebi pokličite pomoč, tudi 
na policijo, na telefonsko številko 
113. Prav tako pri vhodu v stano
vanje ali hišo ne sklepajte nobenih 
»ugodnih« pogodb ali kupčij in 
ničesar ne podpisujte, saj podpis 
nikoli ne pomeni le »čiste formal
nosti«.

»Če kljub previdnostnim ukre
pom starostniki vendarle posta
nejo žrtev kaznivega dejanja, pri
poročamo, da takoj pokličejo na 
številko 113 ali na najbližjo policij
sko postajo,« pravi Drago Menega
lija, ki še dodaja, da pozivajo ljudi, 
da obvestijo policijo, če zaznajo po
jav neznanih oseb in vozil in se jim 
njihovo vedenje ali zadrževanje 
na določenem kraju zdi sumljivo, 
na primer, če neznanci opazujejo 
objekt. Če želite ostati anonimni, 
lahko pokličete tudi na anonimno 
številko policije 080 1200.

Več je drznih tatvin pod pretvezo – doma
Starejši  Če smo bili žrtev goljufov, ni sramota, če poiščemo pomoč na policiji

V mestih storilci prežijo na starejše ob bankomatih, poštah in bankah. Foto Leon Vidic
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