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ZDRAVSTVENI DOM BLED
Patronažna služba 

T: 04 5754 048, 041 838 649; E: patronaza@zd-bled.si
Patronažno varstvo je oblika zdravstvenega varstva za aktivno

zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in
skupnosti. Zdravstvena nega na domu se izvaja po naročilu

osebnega zdravnika. Patronažna služba izvaja tudi preventivno
obravnavo starejših in kroničnih pacientov na domu.

 
LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA

T: 040 810 476; E: mcbled@guest.arnes.si 
Medgeneracijski programi

Medgeneracijski center Bled deluje v okviru Ljudske univerze
Radovljica. Izvajajo najrazličnejše programe, delavnice in

predavanja. Aktivnosti se oblikujejo glede na potrebe, želje in
interese udeležencev. Programi potekajo na Bledu, v Gorjah in

Zasipu.
 

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Univerza za tretje življenjsko obdobje deluje pod okriljem Ljudske
univerze Radovljica. Z izobraževanjem, prostovoljstvom in javnim

delovanjem si v tej mreži prizadeva za tesnejše povezovanje
generacij ter višjo stopnjo sodelovanja starejših v družbi. 

 

OSKRBOVANA NAJEMNA STANOVANJA BLED
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja

T: 01 300 88 11; E: info@ns-piz.si
NS PIZ bo predvidoma v začetku leta 2023 začel z zbiranjem

prijav za najem oskrbovanih stanovanj v objektih Ulica Jule Vovk
Molnar 2a in 2b, Bled. Več informacij bo objavljenih na spletni

strani www.ns-piz.si . 
 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE
RADOVLJICA

T: 04 597 16 80; E: radovljica.ozrk@ozrks.si
RK pomaga socialno ogroženim posameznikom in družinam s

hrano, higienskimi pripomočki, oblačili, obutvijo, posteljnino. V
izrednih primerih se skupaj s prosilcem finančne pomoči
dogovorijo za poplačilo morebitnih zapadlih obveznosti.

Občasno obiskujejo starejše, organizirajo tematska predavanja
in izvajajo brezplačna preventivna merjenja krvnega tlaka,

sladkorja in holesterola v krvi. 
 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BLED 
T: 04 574 36 94; E: dub@siol.net 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZASIP
T: 041 767 380; 031 355 947; E: helena.s.jansa@gmail.com
DU nudijo številne različne programe (kulturne, izobraževalne,
športno-rekreativne in družabne). Društvo upokojencev Bled je
vključeno v program Starejši za starejše, s katerim s skupino
prostovoljcev pomaga ostarelim in bolnim, da lahko čim dlje

živijo v domačem okolju.
 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV
T: 04 530 43 58; E: mddi.radovljica@gmail.com  

Je prostovoljno, nepridobitno združenje v katero se združujejo
invalidi. V društvu potekajo številne aktivnosti kot so

izobraževanja, informiranje, športno-rekreativni programi in
raznovrstne delavnice in srečanja. 
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DRUŠTVO PALIAS
T: 041 849 941; E: info@palias.si 

Društvo za paliativno oskrbo Palias skrbi za razvoj paliativne
dejavnosti ter za njeno izvajanje in podporo na Gorenjskem. S

svojimi programi želijo omogočiti kar se da kakovostno življenje
vsem, ki se spopadajo z neozdravljivo boleznijo ali so le del

zgodbe v bolezni.
 

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
T: 031 614 925; E: gorenjska@hospic.si

Je nevladna humanitarna organizacija, ki spremlja umirajoče
bolnike in njihove svojce ter nudi podporo v žalovanju tako

odraslim kot otrokom in mladostnikom. 
 

PROSTOFER
Projekt je namenjen socialno šibkejšim upokojenkam in

upokojencem oz. ljudem v tretjem življenjskem obdobju, ki nimajo
svojega prevoza. Na prevoz se lahko uporabniki prijavijo na

telefonski številki zavoda Zlata mreža 080 10 10, najmanj tri dni
pred želenim terminom. V kolikor želite pomagati kot

prostovoljec pri prevozih se lahko javite na T: 040 254 550; E:
hana.premrl@bled.si .

 
E-OSKRBA

T: 080 12 13; E: eoskrba@telekom.si
Podpora samostojnemu in varnemu bivanju na domu za

polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je
zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb,

invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti
sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del
dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne

oskrbe.

DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
Dnevno varstvo

T: 04 537 51 54; E: urska.jenko@dom-drjankabenedika.si 
Dom dr. Janka Benedika Radovljica nudi dnevno varstvo v

Medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Namenjeno je
posameznikom, starejšim od 65 let, ki še ne potrebujejo

celodnevne oskrbe, potrebujejo pa pomoč, nadzor ali
organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. 

 
Pomoč na domu

T: 04 537 51 73; E: tina.jerman@dom-drjankabenedika.si 
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo na domu, ki je

namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in
druge osnovne pogoje za bivanje na svojem domu in

potrebujejo občasno pomoč. Ta storitev obsega naslednje
sklope opravil: pomoč pri ohranjanju socialnih stikov,

gospodinjska pomoč in pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih.
 

Socialni servis
T: 04 537 51 60; E: zala.novak@dom-drjankabenedika.si

V sklopu socialnega servisa poteka predvsem razvoz kosil v
primerih otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti in starosti.

Uporabnik storitve je lahko vsakdo, ki naroči določeno storitev
in prevzame obveznost plačila ter kritja stroškov opravljene

storitve. 
 
 
 

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA 
T: 04 537 14 00; E: gpcsd.radov@gov.si 

Center za socialno delo izvaja naloge po zakonu in socialno
varstvene storitve, kot strokovno pomoč pri preprečevanju in

odpravljanju socialnih stisk. 
Na CSD lahko uveljavljate pravico do pomoči pri namestitvi v

institucionalno varstvo in pravico do izbire družinskega
pomočnika.

 

Pravice iz javnih sredstev:
Denarna socialna pomoč (redna in izredna): namenjena tistim, ki
si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na

katere sami ne morejo vplivati.
Varstveni dodatek: namenjen osebam, ki so trajno nezaposljive
ali nezmožne za delo ali ženskam starejšim od 63 let oziroma

moškim starejšim od 65 let. 
Pogrebnina kot denarni prejemek, namenjen socialno šibkejšim

za pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana in
posmrtnina namenjena finančni pomoči svojcem umrlega.
Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev je namenjena

uporabnikom v primeru nezmožnosti plačila institucionalnega
(domskega) varstva.

Občinska denarna socialna pomoč kot pomoč pri nakupu
ozimnice ali kurjave, pomoč pri doplačilu zdravil in zdravstvenih

pripomočkov, plačilo toplih obrokov in drugih stroškov za
premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Na Centru se lahko seznanite z informacijami glede skrbništva.
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