
 

 

 

 
 

LOKALNO ZAGOTAVLJANJE NEGE  
 

Prostovoljni sodelavec/-ka 
 

 

Spoštovana gospa! 

Spoštovani gospod! 

 

Na tem mestu se vam prisrčno zahvaljujem za vašo odločitev, da prostovoljno sodelujete v projektu 

LOKALNEGA ZAGOTAVLJANJA NEGE. Vaše socialno udejstvovanje prispeva k bistvenemu 

izboljšanju položaja oseb, ki potrebujejo nego, ter njihovih svojcev.   

 

Prosimo upoštevajte, da vaša pomoč služi aktiviranju in podpori oseb, ki potrebujejo pomoč in nego. 

Nikakor ne smete opravljati del nege! Podrobne informacije boste našli v priloženih projektnih 

smernicah.  

 

Navodila in pomoč boste dobili od koordinatorja/-ke za nego v občini Globasnica, gospe Michelle 

Dunskyj, telefon: 0664 8547 704, e-naslov: michelle.dunskyj@vk-gv.at  

 

Za vprašanja vam rade volje nudi pomoč projektna pooblaščenka gospa dr. Michaela Miklautz, Dežela 

Koroška, telefon 050 536 15456, e-naslov michaela.miklautz@ktn.gv.at.  

 

Dežela Koroška podpira vaše socialno udejstvovanje sledeče: 

• prevzem premije za obvezno škodno in nezgodno zavarovanje 

• osnovno usposabljanje za opravljanje vašega prostovoljnega dela  

• pomoč in nadzor pri vašem prostovoljnem delu  

• povračilo stroškov uradne kilometrine za vožnje v teku prostovoljnega dela  

 

Na koncu se želim ponovno zahvaliti za vaše socialno udejstvovanje ter vam želim obilo zadovoljstva 

pri vašem delu.   

 

 Lep pozdrav, vaša 

_______________________ 

nam. dež. glav. dr. Beate Prettner 

 

 
Smernice  

9021 Klagenfurt am Wörthersee (Celovec ob Vrbskem jezeru). Mießtaler Straße 1 . Reg. obd. pod.: 0062413 .  
Splet: www.ktn.gv.at  
Uradne ure (odpiralni čas): od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 16.00 ure, petek od 7.30 do 13.00 ure 
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Pogoj (kvalifikacija) 

• Podporno osnovno usposabljanje 

• Podatkovni list 
• Nekaznovanost (potrdilo o kazenski evidenci za nego in oskrbo – pri neznani osebi) 

• Navodilo s strani koordinatorjev/koordinatork za nego 
 
 
Delo 

• Aktiviranje, kot npr. kartanje, pogovori, prepevanje, sprehajanje itn.  

• Podpora pri uradnih opravkih, nakupovanju, obisku pri zdravniku  

• Spremstvo ob obiskih v bolnišnici, domu starostnikov ali pokopališča itn.  
 
 
Upoštevajte (striktno!) 

• Nobenih del nege!!! 

• Nobenega čiščenja in del na vrtu. 

• Nobenega sprejemanja daril vseh vrst.  

• Absolutna molčečnost v odnosu do tretjih oseb. (Izjema so vprašanja glede oblikovanja 
prostovoljnega dela s koordinatorjem/-ko za nego.) 
 

 
Podpora prostovoljnega dela 

• Obvezno škodno zavarovanje  

• Nezgodno zavarovanje  

• Uradna kilometrina (po predložitvi zapisnika o oskrbi + kopije knjige voženj, izplačilo s strani 
projektnega vodstva pri Uradu koroške deželne vlade) pilotna faza do 31. 12. 2021 

• Kultura priznavanja prostovoljnega dela 
 
 
Upravljanje kakovosti 

• Prostovoljno delo po navodilih občinske koordinatorke za nego   

• Izkaznica o prostovoljnem delu  

• Vodenje zapisnika o delu 

• Pomoč prostovoljnim delavcem ter nadzor nad njimi s strani koordinatorke za nego in 
projektnega pooblaščenca 

• Redna skupinska srečanja  
• Znanstvena ocena  

 
 
Stik 

• Koordinatorka za nego Občine Globasnica  
gospa Michelle Dunskyj 
Tel. 0664 8547 704, e-naslov: michelle.dunskyj@vk-gv.at  

 

• Projektna pooblaščenka 
gospa dr. Michaela Miklautz, Odd. 5 – Zdravje in nega, Pododdelek za nego  
Urad koroške deželne vlade, Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (Celovec ob 
Vrbskem jezeru)  
Tel. 050 536 15456, faks: 050 536 15490, e-naslov: michaela.miklautz@ktn.gv.at 
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