
 

 

 

LOKALNO ZAGOTAVLJANJE NEGE 

Nadzor v domačem okolju kot prostovoljno delo  

Prostovoljni delavci/-ke v okviru LOKALNEGA ZAGOTAVLJANJA NEGE podpirajo osebe, ki potrebujejo 
pomoč, in sicer v njihovem zasebnem okolju, ter prispevajo k razbremenitvi družinskih negovalcev. 
Prostovoljne delavce/-ke podpirajo in nadzirajo koordinatorji in koordinatorke za nego v občinah. LOKALNO 
ZAGOTAVLJANJE NEGE se izvaja skupaj z občinami, združenji za socialno pomoč ter Deželo Koroško, 
Oddelkom 5 – Zdravje in nega.  
 
V upanju, da vas lahko podprem v vašem vsakdanu, vas  
lepo pozdravljam, vaša 

 
 

nam. dež. glav. dr. Beate Prettner 

Smernice  
 
Pogoj  

• Potreba za pomoč in nego 

• Družinski negovalci in oskrbovalci  
 
Kvalifikacija prostovoljnih sodelavcev/sodelavk (pogoj) 

• Podporno osnovno usposabljanje 

• Podatkovni list 

• Nekaznovanost (po potrebi potrdilo o kazenski evidenci za nego in oskrbo) 
 
Prostovoljno delo (po navodilih koordinatorke za nego)  

• Aktiviranje, podpora, spremljanje, prevozi, uradni opravki, nakupovanje itn. 

• Razbremenitev družinskih negovalcev in oskrbovalcev 
 
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 s strani Urada koroške deželne vlade 

• Obvezno škodno in nezgodno zavarovanje  

• Uradna kilometrina (po predložitvi zapisnika o oskrbi + kopije knjige voženj) 
 
Upravljanje kakovosti 

• Izkaznica o prostovoljnem delu  

• Vodenje zapisnika o delu (mesečno) 

• Pomoč prostovoljnim delavcem ter nadzor nad njimi s strani koordinatorja/-ke za nego in projektne 
pooblaščenke 

• Redna skupinska srečanja  
• Ocena 

 

Stik 
Koordinatorka za nego Občine Globasnica   Projektna pooblaščenka Dežele Koroške  

dr. Michaela Miklautz 
Odd. 5 – Zdravje in nega, Pododd. za nego 
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 

Gospa Michelle Dunskyj 
Tel. 0664 8547 704,  
E-naslov: michelle.dunskyj@vk-gv.at 

mailto:michaela.miklautz@ktn.gv.at


 
 

 

 

9021 Klagenfurt am Wörthersee . 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 


