
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Usposabljanje družinskih oskrbovalcev 

Področje Storitve (Zdravstvena nega) 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja šola Izola (Suzana Zugan, Teja Černe) 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program je sestavljen iz teoretičnega dela in praktičnega 

usposabljanja v obsegu 50 ur. Teoretični del obsega 15 ur, 

praktični del usposabljanja 35 ur. Vsebuje štiri module : 

pomoč pri osebni higieni, pomoč pri hranjenju, pomoč pri 

izločanju in odvajanju, pomoč pri nameščanju in gibanju. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport « Izvajanje programov nadaljnega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022 » in cilj 
projketa MUNERA 3 onogoča udeležencem  poglabljanje in 
razširjanje osebnega znanja, skladno s pričakovanji 
delodajalcev. Cilj projekta je večja vključenost zaposlenih in 
izboljšanje njihovih kompetenc. Program omogoča zaposlenim 
večjo mobilnost med različnimi področji dela in njihov osebni 
razvoj.Udeleženci tečaja bi pridobili nova znanja, veščine in 
spretnosti, ki bi jih uporabljali za nego in pomoč starejšim na 
domu. V gospodarsko razvitih državah je zaradi posledic 
staranja populacije vse večja potreba po dolgotrajni oskrbi. 
Zadovoljevanje potreb starejših je v današnjem času vse težje, 
saj se spreminja družba v celoti: vloga družine pri skrbi za 
starejše, vse večja zaposlenost žensk in njihova 
preobremenjenost ter višanje upokojitvene starosti. Večina 
starejšega prebivalstva je zaradi posledic kroničnih obolenj, 
poškodb in starostne oslabelosti potreben pomoči druge osebe 
pri opravljanju dnevnih življenjskih aktivnosti in pri ohranjanju  
ustrezne kakovosti življenja. Znano je, da se starejše osebe 
počutijo najbolje v domačem, znanem okolju. Družinski člani, 
ki želijo prevzeti odgovornost in ponuditi pomoči potrebnim svoj 
čas, svojo pripravljenost, se velikokrat soočajo s 
pomanjkanjem praktičnih veščin in znanj, s katerimi bi 
zagotovili kakovostno dolgotrajno oskrbo na domu. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Odrasli zaposleni s srednejšolsko izobrazbo ki želijo izboljšati 
svoje kompetence na področju nege in oskrbe. 

Pogoji za vključitev v 

program  

(v skladu z razpisom) 

Odrasli zaposleni s srednješolsko poklicno ali strokovno 
izobrazbo. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Usposobiti za nudenje pomoči in oskrbe pri dnevnih življenjskih 
aktivnostih; izvajanje negovalnih intervencij ki vključujejo 
osebno higieno, prehranjevanje in pitje, oblačenje in slačenje, 
izločanje in odvajanje uporabnika. Pridobljeno znanje bi pri 
uporabnikih zmanjšalo stiske in občutke nemoči, s katerimi se 



 
 
 
 

srečujejo, jim dalo občutek socialne vključenosti in zmanjšalo 
obremenjenost. 
 

Obseg programa (skupno št. 

ur) 
50 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 

(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 

(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 5 10   

Praktični del (št. ur) 30  5  

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

 Lista 

prisotnosti 

 

Pogoji za končanje 

programa 

80 % prisotnost, opravljen pisni izpit in praktična izvedba 

storitve. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Usposobljen za uporabo znanj, veščin in spretnosti ob 
potrebah starejših oseb v domačem okolju, ki vključujejo 
osnovne življenjske aktivnosti. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Zna pripraviti sebe, pripomočke in uporabnika za hranjenje, 
umivanje, oblačenje, nameščanje v ustrezno lego, gibanje ter 
izločanje in odvajanje. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Zna izvajati aktivnosti za onemogle starejše, za odrasle z 

dolgotrajno kronično ali neozdravljivo boleznijo. 

Organizacija izobraževanja 

(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI št. ur 12 

POMOČ PRI HRANJENJU št. ur 12 

POMOČ PRI IZLOČANJU IN ODVAJANJU (TUK, 

NEFROSTOMA, STOMA, INKONTINENCA) št. ur 17 

POMOČ PRI NAMEŠČANJU USTREZNE LEGE IN GIBANJU 

št. ur 9 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 

(stopnja in smer izobrazbe) 

Visokošolska strokovna izobrazba iz področja zdravstvene 

nege 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  2. 11. 2018 DA  

Svet zavoda potrdil 8. 11. 2018 DA  

 


