
(Pre)draga pomoč na domu 
Višina plačila pomoči na 
domu je ta čas odvisna 
od kraja bivanja. Na 
Ptujskem najnižja cena 
za uporabnika znaša 
4,'0, najvišja pa 9,07 evra 

SLAVICA PlČERKO PEKLAR 
junija letos se je prej enotna cena 
pomoči na domu tudi na širšem ptuj
skem območju spremenila za vse upo
rabnike, a ne, kot bi bUo pričakovati, 
za enak odstotek, pač pa različno, od· 
visno od sofinanciranja posamezne 
občine .• Na Ptujskem veljajo ta čas 
tri različne cene storitev pomoči na 
domu. V nekaterib občinah, denimo 
v Markovcih, juršincih in Trnovski 
vasi, uporabniki plačajo 4,10 evra za 
uro pomoči na domu, saj občine po
krivajo kar 77 odstotkov izračunane 
ekonomske cene za uro pomoči, ki 
ta čas na našem območju znaša 18,14 
evra. Zakon o socialnem varstvu sicer 
določa, da občina financira pomoč 
družini na domu najmanj v višini 50 
odstotkov storitve, za kar so se odločili 
v občinah Dornava, Gorišnica, Kidri
čevo, Zavrč, Sv. Andraž. Podlehnik in 
v Cirkulanah. Za neko vmesno pot pa 
so se odločili v Mestne občini Ptuj, na 
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Hajdini, Vidmu, Destrniku, Majšper
ku in vZetalah, kier morajo uporab
niki teh storitev, če seveda niso delno 
ali v celoti oproščeni plačila, za uro 
pomoči na domu prispevati po šest 
evrov,' razlaga mag. Miran Kerin, di
.rektor Centra za socialno delo Ptuj. in 
spomni, da so bili pred dvajsetimi leti 
med prvimi v Sloveniji, ki so začeli or
ganizirati pomoč na domu in na kme
tijah. 

Pobuda o enotni ceni ni uspela 
»Takrat smo se za tak korak odločili 
zato, da bi čim večjemu številu brez
poselnih zagotovili delo. Pred dvaj
setimi leti smo morali ljudi še prositi, 
ali jim lahko pridemo pomagat, bili 
so to začetki v poznejših letih uspe
šnih javnih del. V vseh teh letih smo 
vzpostavili zelo dobro mrežo pomoči 
na domu, ljudje nam vse bolj zaupa
jo, žal pa je junijski dvig cene v neka
terih občinah povzročil zmanjšanje 
povpraševanja po tovrstni pomoči,' 
ugotavlja direktor ptujskega centra za 
socialno delo, kier so še pred meseci na 
področju izvajanja pomoči na domu 
zaposlovali 25 delavk in obiskovali 
tudi od 120 do 130 uporabnikov, obi
čajno starejših ljudi, zdaj pa delo za
gotovijo komaj dvajsetim delavkam, 
ki obiskujejo še kakih 90 uporabni
kov .• Nobeden od nas na centru si ni 
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želel dviga cene, zato sem pred junij
sko podražitvijo pomoči na domu žu
panom s Ptujskega tudi predstavil to 
vse bolj nujno in iskana področje dela, 
ki je med našimi ljudmi že lepo zaži
velo. Takrat je bilo nekaj predlogov, 
da bi tudi v prihodnje naši ljudje, ne 
glede na to, v kateri občini živijo, za 
pomoč na domu plačevali enako ceno. 
No, občinski svetniki so odločili dru
gače, pač glede na občinske proračune 
in razumevanje te socialne problema
tike,» omenja Miran Kerin, ki je v za
četku decembra na občine ponovno 
naslovil vlogo za soglasje k ceni stori
tve pomoči družini na domu, ki naj bi 
začela veljati z novim letom. 

Bo po novem letu drugače? 
.Potem ko je začela v nekaterib ob
činah veljati občutno višja cena, so 
se ljudje znašli v težavah, nekateri 
komaj še zmorejo plačevati določeno 
ceno, drugi so delno ali v celoti, teh 
je kakšna desetina, oproščeni plačUa 
in je to v celoti na plečih občine, kar 
deset odstotkov ljudi oziroma družin 
se je tovrstni pomoči na domu od
reklo, kar je vplivalo na to, da smo 
morali za petino zmanj~ati število 
tistih, ki so doslej to delo opravljali. 
Obenem pa smo priča ponujanju raz
ličnih oblik pomoči na domu, ki niso 
nikjer vodene ali registrirane, kar bo 

morala ta država v prihodnje podrob
neje pregledati. Mi zdaj ponovno po
zivamo, da se v obči.nah odločijo za 
enotno ceno storitve pomoči na domu, 
ki naj bi za uporabnika od 1. januarja 
pribodnje leto znašola 4,10 evra, kar 
je 22,6 odstotka glede na skupne stro
ške storitve;. predlagajo na ptujskem 
centru za socialno delo, kjer poudar
jajo, da so občine tudi zavezane na
'meniti dodatno subvencijo za plačilo 
omenjene storitve, če center za social
no delo ugotovi, da je uporabnik upra
vičen do delne ali celotne oprostitve 
plačUa pomoči na domu. 

Brez pomoči bi bilo težko 
Angela in Janez Liporiek iz Hajdoš 
v obči.ni Hajdina sta med tistimi sta
rostniki, ki jih je dvig cene pomoči 
na domu močno prizadel. .Mož je že 
nekaj let nepokreten, v plenicah in ži
vljenja brez pomoči na domu, ki jo pri 
naju opravlja skrbna i.n dobra Irena s 
ptujskega centra za socialno delo, si 
sploh ne moreva predstavljati. pri 83 
letih sama komaj še zmorem vsaj za 
silo poskrbeti za leto mlajšega moža 

o in brez tovrstne pomoči resnično 
ne vem, kako bi se znašla. Pomoč na 
domu imava vsak delovni dan, petkrat 
na teden po eno uro, včasib, ko je bilo 
za to treba plačati dobre 4 evre, je še 
šlo, zdaj morava za uro pomoči plača: 

Miran Kerin (Slavica Pi~erko Peklar) 

ti 6 evrov, kar je za naju z nizkimi po
kojninami velik znesek in morava že 
resno varčevati pri drugih izdatkih,» je 
pred dnevi razlagala Angela in pohva
lila domače, ki ji tudi pomagajo, a kaj, 
ko imajo tudi svoje obveznosti .• Veste, 
midva sva skupaj že 56 let in moj janez 
resnično ne bi rad šel v dom, še več de
narja pa za to pomoč na domu tudi ne 
bova mogla zbrati, pa bi bilo v resni
ci dobro, če bi imela še 'kakšno uro 
pomoči več,' pravi Angela. ki o skrbi 
zase niti ne razmišlja. 


