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Projekt: Varni in povezani na domu
Telekom Slovenije izvaja projekt »Varni in povezani na domu«, v okviru
katerega želi opozoriti na pomen zagotavljanja kakovostnega in varnega
bivanja na domu osebam, ki potrebujejo podporo pri samostojnem
bivanju, t. j. predvsem starejšim, osebam s kroničnimi boleznimi in
drugimi težjimi obolenji, osebam s posebnimi potrebami, invalidom in
drugim.

Telekom Slovenije bo v okviru projekta namenil 340.000 EUR za
sofinanciranje storitve E-oskrba.
Vabimo občine k sofinanciranju storitve in s tem izboljšajo dostopnost do
storitve svojim občanom, ki jo potrebujejo.

Namen projekta
• „Z vidika socialnega varstva je celodnevna povezava preko osebnega telefonskega
alarma predstavlja celo pomembnejšo storitev, kot je institucionalno varstvo, saj odlaga
odhod v organizirane oblike bivanja, večino starejših pa si tudi dejansko želi čim dlje časa
bivati v svojem domačem okolju. Odhod v institucijo večino vidi le kot izhod v sili.“
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)
• Slovencem želimo omogočiti enake možnosti, kot jih imajo uporabniki v tujini, t.j. daljše in
varnejše bivanje na domu, kar pomembno zvišuje zadovoljstvo in kakovost njihovega
življenja - izkušnje drugih držav, ki že imajo na nacionalnem nivoju vpeljane storitve
oskrbe na daljavo.

• Občinam in državi želimo omogočiti učinkovitejšo rabo virov socialnega varstva ter
izenačiti obravnavo starejših, ki živijo na domu, s starejšimi, ki živijo v institucionalnem
varstvu.

Cilji projekta
• Omogočiti daljše, aktivno in bolj varno bivanje na domu starejšim, kroničnim
bolnikom, osebam z lažjimi oblikami demence ali drugimi težjimi zdravstvenimi
stanji, kot so slepota, gluhost, huda obolenja – zmanjšanje (pre)zgodnjega
odhoda v institucionalno varstvo
• Zmanjšati posledice padcev
• Zmanjšati socialno izključenost posameznikov
• Zmanjšati obremenitev družin v skrbi za svojce

Povečanje dostopnosti do varnejšega in bolj kakovostnega
bivanja na domu
Subvencija Telekoma Slovenije
• Skupna vrednost subvencij 340.000 EUR
• Subvencioniranje cca. 4300 oseb
• Subvencija na osebo = 79,00 EUR za 2 leti

Subvencija občina
• Prijava v projekt
• Subvencija storitve – predlagani znesek:
240 EUR za 2 leti oz. 10 EUR / mesečno

Subvencionirana cena storitve E-oskrba za končnega uporabnika (z DDV)
Subvencionirane cene storitve E-OSKRBA za
Višina
prvih 6 mesecev
subvencioniranja
Osnovni paket
Premium paket
prijavitelja / na
Varianta uporabnika / enkratno Priključnina Mesečno Priključnina Mesečno

Subvencionirane cene storitve Eoskrba od 7 meseca dalje
Osnovni paket Premium paket
Mesečno
Mesečno

1

240,00 EUR

0,00 EUR

11,40 EUR 0,00 EUR 23,60 EUR

14,40 EUR

26,60 EUR

2

568,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

12,20 EUR

0,00 EUR 12,20 EUR

Partnerji v projektu
• Občine – subvencioniranje storitve
• Telekom Slovenije – subvencioniranje storitve
• ZDUS – strokovna pomoč / predlog kandidatov za pridobitev subvencije
Predlog kriterijev za izvajanje subvencioniranja – kandidat mora izpolnjevati kriterije iz
vsaj dveh sklopov:
1. Starostni pogoji:
• starejši od 70 let

3. Kriteriji zmožnosti samostojnega bivanja
na domu in potrebe po pomoči:
• osebe s težjimi kroničnimi boleznimi

2. Bivanjske okoliščine:
• osebe, ki bivajo same,

• invalidne osebe, slepi in slabovidni, gluhi in
naglušni

• osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan
odsotna zaradi službenih obveznosti,

• osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo
sami oz. njihovi svojci, npr. znaki zgodnje
faze demence

• osebe, ki bivajo v oddaljenih ali težje
dostopnih krajih,

• osebe, ki so socialno izolirane

• sosebe, ki bivajo v oskrbovanih stanovanji.

• osebe, ki so vključene v programe
formalne in neformalne oskrbe na domu.

4. Finančne zmožnosti

• osebe, ki imajo status socialno šibkih, in so
prejemnice socialne pomoči, imajo storitev
krito v celoti (subvencija 2).

Potek in izvedba projekta
•

Telekom Slovenije – Predstavitve projekta in povabilo k sodelovanju v projektu – od novembra
2017 dalje

•

Prijave občin k sodelovanju – november in december 2017, januar 2018

•

Sprejetje občinskih podlag (aktov) za subvencioniranje in proračunskih postavk – od decembra
2017 dalje

•

Ureditev dogovora o sodelovanju pri sofinanciranju med občino in Telekomom Slovenije – od
decembra 2017 dalje

•

Pridobivanje kandidatov za subvencioniranje – od prijave občine k projektu dalje

•

Vzpostavitev delovanja pri uporabnikih in izvajanje subvencioniranja – od februarja 2018 dalje

•

Zaključek projekta – september 2018

Zakonska osnova za subvencioniranje storitve s strani občin
•

Skladno s sprejeto Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS
št. 39/13; v nadaljevanju Resolucija) so država in lokalne skupnosti v okviru politik socialnega varstva dolžne
zagotavljati pogoje s katerimi ranljive skupine prebivalcev dosegajo primerljivo raven kakovosti življenja, za vse
prebivalce v RS.

•

Kadar si posamezniki in družine ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do pomoči, ki jo v okviru
aktivne socialne politike zagotavljata država in lokalna skupnost. Med strategijami za dosego cilja povečevanja
socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva je opredeljena tudi pomoč na daljavo, kamor
sodi tudi storitev E-oskrbe.

•

Skladno s sprejeto Resolucijo je med drugim predvideno, da se na ravni občin organizira pomoč na domu, za starejše
ter odrasle invalidne osebe, kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, kot storitev podpore in pomoči za
socialno vključevanje in samostojno življenje v skupnosti, ki bodo preprečevale prezgodnji odhod v institucionalno
varstvo.

•

Socialno-varstvena storitev E-oskrba sodi med razvojne oziroma dopolnilne socialno-varstvene programe, ki so
pomembni za občino.

Pravne podlage za zagotavljanje boljše dostopnosti do storitve E-oskrbe s subvencioniranjem:
 Zakon o socialnem varstvu
 21. člen Zakona o lokalni samoupravi, na podlagi katerega sprejme Pravilnik, v katerem opredeli pomoč na
kot socialno varstveno storitev, za katero namenja javna sredstva in pogoje za dodelitev subvencije.
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daljavo

Predvideni učinki za občino
Občina pridobi širšo podporo občanov, saj:
• poveča kakovost življenja občanov in pozitivno vpliva na učinkovitejšo rabo virov
socialnega varstva in obvladovanje stroškov občanov v primeru organiziranega
bivanja. Storitev E-oskrba obvladuje prezgodnji odhod v institucionalno varstvo
(strah pred ponovnim padcem je pri skoraj 1/3 starostnikov vzrok za prezgodnji
odhod v institucionalno varstvo)
• pozitivno vpliva na absentizem in večjo produktivnost na delovnem mestu
(gospodarstvo)
• poveča se kakovost življenja svojcev (danes namenijo 14 do 21h na teden za
oskrbo svojcev)

Ostali pozitivni učinki
Pozitiven vpliv na zdravstveno in socialno blagajno v občini:

• preprečevanje večjih zdravstvenih in socialnih stroškov z naslova padcev
(povprečne stroške z naslova padcev je WHO ocenila na 9.600 EUR, kar je 2x
več kot stroški z naslova prometnih nesreč)
• preprečevanja prezgodnjega odhoda v institucionalno varstvo (strah pred
ponovnim padcem je pri skoraj 1/3 starostnikov vzrok za prezgodnji odhod v
institucionalno varstvo)

• pozitivno vpliva na davčni prihodek z vidika absentizma in večje produktivnosti

Storitev E-oskrba
„Povezuje z najbližjimi, ki potrebujejo
pomoč“

Storitev E-oskrba

Socialno-varstveni servis pomoč na daljavo
•

Telekom Slovenije je s strani Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti RS pridobil
dovoljenje za izvajanje socialnovarstvenega servisa Eoskrba

•

Omogoča aktivno, samostojno in varno bivanje na
domu ter miren spanec svojcem

•

Enostavna za uporabo, hitro in popolno se prilagaja
potrebam uporabnika, brez velikih posegov v bivališče

•

Storitve asistenčnega centra 24 ur na dan

•

Spremljanje na daljavo s strani svojcev

•

Klic na pomoč tudi, kadar zaradi zdravstvenega stanja
uporabnik ne more sprožiti gumba za klic

•

Na bivališču uporabnika je nameščena oprema, ki omogoča proženje klica na pomoč.

•

Storitve asistenčnega centra, 24 ur na dan.

•

Spremljanje na daljavo s strani svojcev.

•

Pomoč tudi, kadar zaradi zdravstvenega stanja ne more sprožiti klica na pomoč.

Storitev E-oskrba je inovativna rešitev, ki se na enostaven
način prilagaja potrebam uporabniku
Storitev vključuje
 najem opreme (odvisna od vrste paketa)
 SIM komunikacijsko kartico
 Montažo in vzpostavitev storitve
 Asistenčne storitve 24/7
 Mobilno aplikacijo za svojce (samo Premium)

 Vzdrževanje opreme
 Tehnično pomoč

Cene definirane in regulirane s strani pristojnega ministrstva
 E-oskrba OSNOVNI
Priključnina
61,00 EUR / enkratno z DDV

 E-oskrba PREMIUM
Priključnina
61,00 EUR / enkratno z DDV

 Dodatna oprema:
Senzor izliva vode
Senzor dima
Potezno stikalo z razširitvijo zvoka

Naročnina
24,40 EUR / mesečno z DDV

Naročnina
36,60 EUR / mesečno z DDV

Daljinski prožilec

Senzor padca

E-oskrba omogoča
Uporabniku
• varnost 24/7
• samostojno in bolj neodvisno bivanje na svojem domu
• pomoč tudi, kadar zaradi zdravstvenega stanja
uporabnik ne more sprožiti klica na pomoč
Svojcem
• takojšnje obveščanje v primeru potrebe po pomoči in
strokovno podporo medicinskega osebja v asistenčnem
centru
• stalen kontakt s svojci in občutek varnosti
• možnost lociranja poškodovanega
• lažje usklajevanje dnevnih obveznosti

Hvala.

Telekom Slovenije, d.d.
Cigaletova 15
1000 Ljubljana
www.telekom.si
T: 041 700 700 ali 080 8000
E: info@telekom.si

