
Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstoP 
novih izvajalcev za nudenje skuPnostnih 

storitev in Programov za starejše
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija z Evropskega socialnega 
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VSTOPNA 
INFORMACIJSKA TOČKA

KJE SE NAhAJAMO?

Verstovškova ulica 6, 2000 Maribor

URADNE URE:

Ponedeljek, torek, četrtek, petek:

Sreda:

Kontakt:

02 620 27 98

vit@integriranaoskrba-mb.si

  8:00 – 12:00 
13:00 – 15:00

  8:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 
16:30 – 19:00

V starosti 
nisi sam



Storitve v okviru projekta so 
brezplačne in so namenjene 

osebam starim 65 let ali več, ki so 
zaradi posledic bolezni, starostne 
oslabelosti, poškodb, invalidnosti 

ter pomanjkanja ali izgube 
intelektualnih sposobnosti pri 

opravljanju osnovnih in podpornih 
dnevnih opravilih odvisne od 

pomoči drugih oseb v daljšem 
časovnem obdobju.

Namen projekta je zagotoviti dostop 
do novih storitev, s katerimi se krepi 
možnost, da starejši kljub morebitni 

oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo 
čim dlje v domačem okolju, ohranijo 

psihofizične sposobnosti in s tem večjo 
sposobnost samooskrbe.

UPRAVIČENCI O PROJEKTU

Ocena upravičenosti do integrirane 
oskrbe bo potekala na domu osebe 

in v institucionalnem varstvu z 
uporabo ocenjevalnega orodja.

Če bo oseba upravičena do 
integrirane oskrbe, jo bo obiskal 
koordinator integrirane oskrbe, s 
katerim se boste dogovorili glede 

možnosti novih storitev.

OCENA UPRAVIČENOSTI
Integrirana oskrba je sklop dobro 

načrtovanih in organiziranih storitev, ki 
so usmerjene v potrebe uporabnika z 
namenom, da se mu omogoči čimbolj 
neodvisno življenje v domačem okolju.

Duplek, 
Hoče – Slivnica, 

Maribor,
Miklavž na Dravskem polju

INTEGRIRANA OSKRBA

OBMOČJA

KAKO SE VKLJUČITI V
PROGRAM?

STORITVE

Izpolniti in oddati vlogo/soglasje

Obisk osebe in ocena upravičenosti

Dogovor s koordinatorjem o storitvah

Obravnava uporabnika

Nove storitve v skupnosti 
(temeljna dnevne in podporne dnevne opravila)

Nove storitve za ohranjanje in izboljšanje 
samostojnosti, krepitev avtonomije posameznika 
v institucionalnem varstvu starejših in v skupnosti

Nove storitve s področja e-oskrbe

Centralizirana priprava zdravil

Paliativna oskrba v skupnosti


