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DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE Prijazen dom srčnih ljudi
DOMŽALE so sodobno, a prijazno in
varno mesto, ki je le 15 km oddaljeno
od glavnega mesta. Razvilo se je v
pomembno prometno, gospodarsko,
kulturno, športno in storitveno središče.
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
je javni socialno varstveni zavod, ki ima
lokacijo v samem centru mesta, dostop
do njega je preprost tako z avtoceste
(1 km), kot tudi po regionalnih cestah
iz smeri Gorenjske, Kamnika, štajerske
ali ljubljanske strani, lahko pa uporabite
tudi javni prevoz. V neposredni bližini
je omogočeno brezplačno parkiranje.
Nekaj minut hoje loči Dom od trgovine,
tržnice, avtobusne in železniške postaje,
zdravstvenega doma, pošte, banke,

kulturnega doma, knjižnice, športnega
parka in prijetnih gostinskih lokalov.

ZGODOVINA Doma upokojencev
Domžale sega v leto 1929, arhitekturno
zanimiva zgradba današnjega Doma
(tudi nagrajena) pa je bila zgrajena
leta 1977 in večkrat obnovljena ter
posodobljena. Še posebej ponosni
smo na naš z drevesi zasajen vrt s
sprehajalnimi potmi ter zelenjavnimi in
zeliščnimi gredicami, ki jih urejamo sami.
Dom je prijaznejši tudi zaradi bogastva
rož, ki ga obdajajo. Park je prilagojen
tudi za tiste z manjšo mobilnostjo.
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Prijazen dom
srČnih ljudi

DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE Prijazen dom srčnih ljudi

Vodilo našega dela je
prijaznost in spoštovanje
človeka, prilagajanje potrebam
in željam stanovalcev, kar
vključuje soodločanje,
zasebnost ter skrb za
kvalitetno zdravstveno nego
in socialno oskrbo, ki gradi na
vpetosti v življenje okolice.

mag. Nataša Zalokar, uni. dipl. soc.
direktorica

STORITVE
Dom zagotavlja stanovalcem različne
oblike OSKRBE, prilagojene potrebam
glede na zdravstvene ali starostne težave.
Stanovalci bivajo v prijetnih sobah s
sanitarijami, Dom pa ima tudi številne
skupne prostore za druženje in izvajanje
programov. Pri PREHRANI poleg običajnih obrokov nudimo tudi varovalno in
dietno prehrano.
ZDRAVSTVENA NEGA je zagotovljena
neprekinjeno, zdravnik splošne medicine
dela v ambulanti vsak dan, specialista
psihiater in fiziater pa enkrat tedensko.
FIZIOTERAPIJA in DELOVNA TERAPIJA
potekata v rehabilitacijskih in preventivnih programih vsakodnevno.

SPREJEM V DOM
Kot dodatne storitve so stanovalcem na
voljo tudi vsakodnevno PRANJE osebnega perila, vsak teden prihaja FRIZERKA,
po dogovoru je na voljo tudi PEDIKURA.
V okviru duhovne oskrbe je SVETA
MAŠA vsakih 14 dni.

Za vpis na čakalno listo ali sprejem
potrebujete:
• prošnjo za sprejem, ki jo dobite
osebno v Domu, na spletnem naslovu
www.dom-upokojencev-domzale.
com ali pa vam jo pošljemo po pošti,

OBISKI so zaželeni vsak dan med

• mnenje osebnega ali lečečega
zdravnika o zdravstvenem stanju,

9. in 19 uro.

• izjavo o plačilu oziroma doplačilu.

ZUNANJE DEJAVNOSTI

O sprejemu odloča Komisija za sprejem,
premestitve ali odpust na osnovi kriterijev in vas o odločitvi pisno obvesti.

Opravljamo tudi dejavnosti za potrebe
izven doma. Tako nudimo možnost
dnevnega ali začasnega varstva, kopanje
in pranje perila, izposojo pripomočkov
za nego bolnika ter dostavo prehrane
na dom. O tem se dogovorite s socialno
delavko.

Vse informacije o sprejemu daje in ureja
socialna delavka Lidija Bašič Jančar
osebno, po telefonu ali elektronski pošti.

IMAMO SE LEPO
Bivanje v Domu se trudimo popestriti
s številnimi vsakodnevnimi aktivnostmi
kot so rekreativna in terapevtska TELOVADBA ter ustvarjalni in kreativni KROŽKI ob ročnih delih in družabnih igrah.
V okviru KULTURNIH DEJAVNOSTI se
tedensko se srečujemo v pogovorni,
literarni in bralni skupini ter skupini za
urjenje spomina. Imamo svojo knjižnico,
pevski zbor in folklorno skupino. Deluje
skupina za samopomoč ter enkrat mesečno v popoldanskem času
PODPORNA SKUPINA ZA SVOJCE
STANOVALCEV, ki je namenjena izobraževanju, premagovanju stisk in medsebojni pomoči.

Idej nam nikoli ne zmanjka. Tako organiziramo številne koncerte in zabavne
prireditve, zanimiva predavanja, izlete in
piknike, skupna praznovanja rojstnih dni,
obiskujemo razstave in prireditve izven
doma. Pri nas boste v dobri družbi, trudimo se, da bi bili zadovoljni ter polno in
razgibano preživljali prav vsak dan.

Ker je to dom srčnih ljudi,
tistih, ki v njem bivajo in tistih,
ki nas obiskujejo. Predvsem
pa tistih, ki za srčnost skrbimo
in jo ustvarjamo. Ne le, ker je
to naš poklic, ampak ker je to
naše poslanstvo.

