OBČINA STRAŽA
Ulica talcev 9
8351 Straža

Zadeva: Soglasje za novo ceno socialno varstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA
DOMU za leto 2012 za občino Straža
Spoštovani!
V prilogi vam v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.
87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 6/2012- v nadaljevanju Pravilnik) posredujemo predloga izračuna
cene socialno varstvene storitve pomoči na domu za leto 2012 in sicer:
•
•

izračun cene socialnovarstvene storitve, pri kateri cena za uporabnika ostane enaka kot v letu
2011 ( Obrazec 2 -priloga 1)
izračun cene socialnovarstvene storitve pomoči na domu pri kateri odstotek pokrivanja iz
proračuna občine ostane enak kot je bil v letu 2011 ( obrazec 2-priloga 2)

•
V izračunu smo upoštevali naslednja izhodišča:
o Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (U. I. RS št.: 45/2010, 28/2011),
o povprečno plačo strokovnih delavcev (vodje in koordinatorja) za mesec januar 2012
o povprečno plačo neposrednih izvajalcev pomoči za mesec januar 2012
o rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2012 (ur.l. 10/2012 – rast povprečne plače
%, rast drugih stroškov dela 2,4%, rast premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
1,5% in rast stroškov materiala in storitev 2%),
o Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (U. l. RS št.:110/2011)
o Kazalce fizičnega obsega izvajanja storitve pomoči na domu za vašo občino v letu 2011 (število
uporabnikov in število opravljenih efektivnih ur), kot izhodišče za določitev fizičnega obsega za leto
2012.
V skladu z metodologijo za izračun cene stroške storitve pomoči na domu sestavljajo:
•

•

•

stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora (priprava dogovora o izvajanju storitve,
organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje) za kar je po normativu predviden 1
strokovni delavec na 200 upravičencev . Stroške storitev strokovne priprave v zvezi z sklenitvijo
dogovora je v skladu s Pravilnikom dolžna občina financirati v celoti.
Stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve, za kar je po normativu
predvideno 0,5 strokovnega delavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev oskrbe, oz. 0,55
strokovnega delavca v primeru, da le ta v povprečju oskrbuje več kot 5 uporabnikov.
Stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov, za kar je po normativu
predvideno povprečno 110 ur efektivnega dela na mesec, oz do 10% odstopanje zaradi posebnosti
naselja (razpršenost uporabnikov, dostopnost do uporabnikov…).

Pri izračunu stroškov storitve smo za vašo občino v izračunu upoštevali dogovorjeno povprečno število
uporabnikov 16 in povprečno mesečno število opravljenih 150 ur pomoči.
Povprečni mesečni stroški (stroški dela, stroški materiala in storitev in stroški amortizacije) upoštevni v
izračunu stroškov storitev strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in storitev vodenja in
koordiniranja so razvidni iz obrazca 2/1- priloge 3., sam izračun teh stroškov glede na število uporabnikov
in glede na predvidene efektivne ure v vaši občini pa je razviden iz Priloge 4.
Povprečni mesečni stroški (stroški dela, stroški materiala in storitev) upoštevani v izračunu stroškov storitev
neposredne socialne oskrbe so razvidni iz priloge Obrazec 2/2- priloga 5.Za vašo občino je skladno z
normativom potrebno zagotoviti 1,43 socialnega oskrbovalca.
V skladi s Pravilnikom se cena ure storitve opravljene v nedeljo ali v nočnem času lahko poveča največ za
40%, opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa največ za 50%. V izračunu teh cen
razmerij povečanja glede na sedaj veljavno ceno nismo spreminjali.
V Pogodbi o izvajanju javne službe pomoč družini na domu v občini Straža (št. 12204-382011-S, z dne
24.5.2011), ki poteče 30.4.2012, je opredeljeno, da bo občina v primeru, da bo želela izvajanje storitve
pomoči na domu tudi po poteku te pogodbe, izdala soglasje najkasneje do 31.3.2012, z veljavnostjo
1.5.2012.
Za kakovostno in pravočasno izvajanje storitve pomoči družini na domu mora Dom starejših občanov
zagotavljati kader za neposredno izvajanje teh storitev na terenu in vse spremljajoče podporne službe. V
zvezi s tem in glede na prej omenjeno določilo pogodbe vas prosimo, da proučite predlagane kalkulacije
cene in izdate soglasje k ceni, ki bo veljala od 1.5.2012 dalje.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.
Lepo pozdravljeni
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Pripravila:
Emilija Lukšič
Milena Dular
direktorica

