OSEBNA ASISTENCA
OSEBNA ASISTENCA je namenjena:
- osebni pomoči uporabnika,
- gospodinjskih in drugih dnevnih opravilih,
- spremstvo,
- pomoč na delovnem mestu in v
izobraževalnem procesu,
- komunikaciji.
UPRAVIČENCI - pogoji:
- pomoč potrebuje pri opravljanju zgoraj
naštetih aktivnostih, min. 30 ur tedensko,
- državljan RS ali tujec s stalnim bivanjem v RS,
- starost 18 – 65 let,
- želi živeti samostojno,
- pravica do OA se izključuje s pravico do
institucionalnega varstva, družinskega
pomočnika in dolgotrajne bolnišnične
obravnave,
- zaveza, da se polovico denarnega prejemka
zaradi potrebe po tuji negi in pomoči nameni
za sofinanciranje OA.
POSTOPEK:
- vloga na krajevno pristojnem CSD
- obisk strokovne komisije na domu
- izdaja odločbe
- uporabnik sam izbere izvajalca
- pogodba z izvajalcem in izvajanje osebne
asistence

KOMUNIKACIJSKI DODATEK
Za tiste uporabnike osebne asistence, ki
potrebujejo samo pomoč pri:
- komunikaciji in
- spremstvu.
2 OBLIKI komunikacijskega dodatka:
- osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec ali
- denarno nadomestilo v višini dodatka za
pomoč in postrežbo pri opravljanju večine
osnovnih življenjskih potreb
UPRAVIČENCI – pogoji:
- državljan RS ali tujec s stalnim bivanjem v RS
- starost nad 18 let
- izguba sluha po Fowlerju najmanj 95%
- 3., 4. ali 5. kategorija slepote ali slabovidnosti
- Se izključuje s prejemki iz naslova potrebe po
tuji negi in pomoči
POSTOPEK:
- vloga z dokazili (izvidi zdravnikov specialistov)
na krajevno pristojnem CSD
- odločba

STATUS INVALIDA
UPRAVIČENCI:
- zmerna, težja ali težka motnja v duševnem
razvoju
- avtistične motnje (huda oblika)
- gluhoslepi
- zmerna do huda možganska poškodba ali
okvara
- najtežja gibalna oviranost
- državljan RS ali tujec s stalnim bivanjem v RS
- brez delovne dobe
- starost nad 18 let
DENARNI PREJEMKI:
- nadomestilo za invalidnost
- dodatek za pomoč in postrežbo
- osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje
POSTOPEK:
- vloga z dokazili (odločba o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, odločba CSD o pravici
do dodatka za nego, mnenje invalidske
komisije, obrazec IZ1 ali IZ2 – izda osebni
zdravnik, pomembni izvidi) na krajevno
pristojnem CSD
- pridobitev mnenja invalidske komisije ZPIZ ali
mnenje URI SOČA
- odločba

Zakon o osebni asistenci

Pravilnik o osebni asistenci

Zakon o socialnem vključevanju invalidov

(UL RS, št. 10/17 in 31/18)

(UL RS, št. 57/18 13/19 in 128/20)

(UL RS, št. 30/18)

PRAVICA GLUHIH DO TOLMAČA
GLUHE osebe imajo po tem zakonu pravico do
tolmača za slovenski znakovni jezik:
- 30 ur letno ali
- 100 ur letno (dijaki, študenti).
KORIŠČENJE TOLMAČA v postopkih pred
državnimi organi, organi lokalne samouprave,
izvajalci javnih pooblastil oz. izvajalci javne
službe.
Tudi v drugih življenjskih situacijah, kjer bi
gluhota pomenila oviro pri komunikaciji.
POSTOPEK:
- vloga z dokazili (izvid audiograma) na
krajevno pristojnem CSD
- strokovna komisija opravi razgovor z
gluho osebo in pripravi mnenje
- odločba
Gluhi osebi CSD na podlagi odločbe izda
izkaznico, 1x letno pa vavčerje za plačilo
tolmača.
Gluha oseba pravico uporabe znakovnega jezika
uveljavlja neposredno pri Združenju tolmačev za
slovenski znakovni jezik.
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ŠPELA JAKŠA
za enoti Moste-Polje in Logatec
e-pošta: spela.jaksa@gov.si
01/58 73 445
IVAN PETRIČ
za enoti Bežigrad in Center
e-pošta: ivan.petric@gov.si

01/58 73 441

SEDEŽ NA ENOTI VIČ-RUDNIK
Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana
KATARINA KRUŠIČ
za enoti Vič-Rudnik in Grosuplje
e-pošta: katarina.krusic@gov.si 01/20 02 134
ANJA RUSTJA
za enoti Šiška in Vrhnika
e-pošta: anja.rustja@gov.si

01/20 02 136

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika
(Uradni list RS, št. 96/02)
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