
 

 

www.e-bled.si MCVB MCVB

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena 
posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si 
želijo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število 
ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo za razliko od 
celodnevnega varstva je, da se uporabniki dnevno vračajo domov.

V aprilu 2022,  
Dom Dr. Janka Benedika Radovljica,  
v prostorih stavbe  
Medgeneracijskega centra Vezenine Bled,  
odpira enoto  
dnevnega varstva za starejše.

DNEVNO VARSTVO ZA STAREJŠE



Dnevno varstvo je namenjeno starejšim 
osebam, ki imajo težave pri samostojnem 
bivanju doma. Tako lahko nekaj ur 
dnevno preživijo v družbi vrstnikov 
in organiziranih dejavnosti, kot so; 
ustvarjalne delavnice, telesne aktivnosti 
in kognitivne dejavnosti. Vse to pripomore 
k aktivnemu preživljanju vsakdanjika, 
krepitvi telesa in duha ter čim daljši 
samostojnosti posameznika v svojem 
domačem okolju, hkrati pa pomeni tudi 
razbremenitev za svojce.

V dnevnem varstvu bomo nudili:
• bivanje,
• socialno in zdravstveno varstvo,

• organizirano prehrano  
(zajtrk, kosilo, napitki) - po želji dietno  
(na podlagi zdravniškega mnenja),

• razvedrilne aktivnosti: bralne urice, 
telovadba, petje, predvajanje video 
vsebin, družabne igre, sprehodi, ročne 
spretnosti, ipd.

• delavnice za trening spomina,
• razne tematske delavnice (pust, velika 

noč, novo leto…).

Vpis v dnevno varstvo bo mogoč na 
podlagi izpolnjene vloge z obvezno prilogo 
– zdravniško mnenje osebnega zdravnika, 
ki ne sme biti starejše od 30 dni.  
Uporabniki bodo tako na podlagi potreb, 
razvidnih iz zdravniškega mnenja uvrščeni
• v oskrbo I. (13,83 eur za 8 ur),
• oskrbo II. (17,44 eur za 8 ur), ali
• oskrbo IV. (24,12 eur za 8 ur).
Prevoz si uporabniki zagotovijo sami,  
s pomočjo svojcev ali kako drugače.

Za vse informacije (cena, vpis, oddaja vlog, obseg in 
trajanje storitev) vam je v času uradnih ur na voljo 
socialna delavka Zala Novak, na tel. št. 031 757 711 ali  
e-naslov: zala.novak@dom-drjankabenedika.si

Dnevno varstvo bo potekalo  
pet dni v tednu,  
od ponedeljka do petka,  
s pričetkom ob 7.00 do 16.00 ure.


