CENTER ZA POMOČ NA DOMU
CENTRO PER L'ASSISTENZA AL DOMICIGLIO
Dolinska 58/a, 6000 Koper
Tel. (05) 66 34 580, (05) 66 34 585
E-pošta: info@cpdmaliprinc.si

CENIK
STORITEV VAROVANJA NA DALJAVO - RDEČA TIPKA
VELJAVEN OD 1.5.2017:
Sprejet na podlagi Sklepa o soglasju k cenam storitev Centra za pomoč na domu Mali Princ, ki
ga je sprejela Mestna občina Koper dne, 21.04.2017.

Poleg cene osnovnega paketa je uporabnik dolžan plačati:
- ob vključitvi v program stroške priklopa posebne naprave za priklic pomoči v enkratnem
znesku:
- 20,00 EUR za A in B paket
- 10,00 EUR za C in D paket.
- ob zaključku varovanja stroške odklopa posebne naprave za priklic pomoči v enkratnem
znesku:
- 20,00 EUR za A in B paket
- 10,00 EUR za C in D paket.
Obračunsko obdobje je od 1. do 30. oz. 31. v mesecu. Izvajalec uporabniku izstavi račun do 20.
v mesecu, za pretekli mesec, uporabnik pa ga je dolžan poravnati v roku 8. dni od prejema
računa.

V CENO VSEH PAKETOV JE VKLJUČENO ŠE:









sklenitev pisne pogodbe o izvajanju celodnevne storitve varovanja na daljavo z
uporabnikom storitve;
izvedba preizkusa delovanja posebne naprave za priklic pomoči in slišnosti po posameznih
stanovanjskih prostorih ob vzpostavitvi delovanja;
izvedba uvodnega pogovora z uporabnikom storitve, v katerem je predstavljen tudi
protokol posredovanja klicev;
neposredna organizacija in koordinacija dela v skladu z naravo klica za pomoč uporabnika
in dogovorom z uporabnikom storitve, dogovorjenim protokolom obveščanja svojcev ali
drugih oseb iz socialne mreže, in sicer:
- obveščanje s strani uporabnika izbrane osebe (kontaktne osebe) o morebitni
hospitalizaciji,
- vzdrževanje z uporabnikom storitve stike preko telefona v dogovorjenih terminih, pri
čemer uporabnika storitve pokliče sodelavec Centra za pomoč na domu Mali princ
najmanj enkrat mesečno
- najmanj enkrat mesečno izvedena simulacija nujnega klica na napravi za priklic pomoči
- vaja,
- uporabnikom storitve zagotoviti informiranje in dostop do storitev na področju
socialnega varstva kot npr. prva socialna pomoč (informiranje in napotitev),
- svetovanje (pogovori, definiranje problema in iskanje rešitev) v raznovrstnih situacijah,
- omogočati uporabnikom storitve brezplačno sodelovanje na mesečnih čajankah in
ostalih dogodkih Centra za pomoč na domu Mali princ;
tekoče reševanje pripomb uporabnikov ter njihovih svojcev v zvezi z izvajanjem storitve
varovanja na daljavo in redno tehnično vzdrževanje opreme za zagotavljanje storitve in
odpravljanje napak
redni telefonski stiki z uporabnikom, glede na njegove individualne potrebe in sklenjen
dogovor.

