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O osebni
asistenci
Osebna asistenca je opredeljena kot
skupek
storitev,
s
katerimi
v
vsakdanjem življenju pomagamo
tistim, ki so pomoči potrebni, da živijo
kakovostno in prijetno življenje.
Pomoč drugega, omogoča neodvisno
in
bolj
kakovostno
življenje.
Uporabnik se s pomočjo asistenta
lahko vključi nazaj v socialno življenje.
Osebni asistent uporabniku lahko
pomaga tako doma kot na delovnem
mestu
(nameščanje pripomočkov,
premeščanje z in v voziček itd...)

Osebna asistenca je spremenila življenje
mnogim uporabnikom, ne glede na njihov
hendikep, bodisi fizični ali psihični. Glede na
potrebe je oseba lahko upravičena do enega
ali več osebnih asistentov. Ob tem je
potrebno poudariti, da zakon dovoljuje
zaposlitev do dveh družinskih članov. To
pomeni, da uporabniku lahko pomagata kot
osebna asistenta mama in oče ali kdo drug iz
družinskega kroga. Lahko pa se uporabnik
odloči za zunanjega asistenta ali kombinacijo.
Število osebnih asistentov je odvisno od
števila dodeljenih ur s strani komisije, ki na
podlago vloge za pravico do osebne
asistence porabnika obišče in oceni potrebo
po pomoči osebnega asistenta.

Storitve so prilagojene konkretnim potrebam
posameznega uporabnika oz. uporabnice,
njegovim oz. njenim sposobnostim, željam,
pričakovanjem in življenjskim razmeram. »Z
zakonom
urejena
osebna
asistenca
zagotavlja posameznikom dostojno življenje
v skupnosti.
Osebna asistenca za osebe z omejitvami
predstavlja priložnost za drugačno svobodno življenje. Uporabnik lahko ponovno
uživa v svojih hobijih, se druži in se počuti del
družbe. Čas od vloge do pridobitve osebne
asistence je odvisen od zasedenosti komisije
in časa izdaje odločbe skupnosti centra za
socialno delo. V povprečju traja 1-2 meseca.

Publikacija je last Združenja za osebno asistenco Slovenije. Brez dovoljenja distribucija ni dovoljena.
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Kako zaprositi za
osebno asistenco
Pravica do osebne asistence ni avtomatsko dodeljena z diagnozo
nastale ali že obstoječe bolezni. Za uveljavljanje pravice do osebne
asistence je potrebno oddati vlogo z zahtevanimi prilogami na
pristojni CSD. Potem se prične postopek dodelitve števila ur. Do
osebne asistence niso opravičene, vse invalidne osebe, temveč le
tiste, ki izpolnjujejo pogoje in komisija presodi, da bi potrebovale
pomoč pri vseh tistih opravilih, ki jih same ne zmorejo več same.
Do osebne asistence je ne glede na njegov
oz. njen dohodek in premoženje upravičen
vlagatelj, ki:
zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri
opravljanju aktivnosti, vezanih na
samostojno osebno in družinsko življenje,
vključevanje v okolje, izobraževanje in
zaposlitev;
je državljan RS s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno
prebivališče v RS;
je star od 18 do 65 let;
živi ali bi želel živeti v samostojnem ali
skupnem gospodinjstvu zunaj
celodnevne institucionalne oskrbe in
potrebuje pomoč najmanj 30 ur
tedensko.
Pravica do osebne asistence se izključuje s:
celodnevnim institucionalnim varstvom,
družinskim pomočnikom in dolgotrajno
bolnišnično obravnavo v skladu s predpisi, ki
urejajo področje socialnega in zdravstvenega
varstva,
celodnevnim
institucionalnim
varstvom v skladu s predpisi, ki urejajo šolsko
zakonodajo,,
storitvijo
socialnega
vključevanja prebivanja s podporo v skladu z
zakonom, ki ureja socialno vključevanje
invalidov, in prestajanjem zaporne kazni.

Za pravico do osebne asistence
izpolnite vlogo in jo oddajte na
pristojni CSD
Izpolnjena vloga za uveljavljanje pravice do
osebne asistence z vsemi zahtevanimi
prilogami se odda na pristojni Center za
socialno delo.
Po prejeti vlogi koordinator invalidskega
varstva pregleda vlogo. V kolikor ta ni
popolna, pošlje vlagatelju poziv za dopolnitev
vloge. Nato center za socialno delo imenuje
komisijo. V kratkem času vas na domu, po
predhodni najavi, obišče dvočlanska komisija,
ki z vami opravi pogovor in ugotovi vaše
potrebe. Na podlagi vaših oviranosti in
količini potrebne pomoči s pomočjo
ocenjevalnega obrazca določi tedensko
število ur osebne asistence. Na podlagi
mnenja komisije center za socialno delo izda
odločbo z vrednotnico o pravici do osebne
asistence, s katero oseba pridobi pravico do
osebne asistence. Nato je vaša odgovornost,
da si izberete izvajalca osebne asistence. Med
seboj se razlikujejo po strokovnosti in
izkušnjah. Nekateri so na trgu novi in spet
drugi imajo dve, tri ali celo več let izkušenj.

Publikacija je last Združenja za osebno asistenco Slovenije. Brez dovoljenja distribucija ni dovoljena.
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Koriščenje
osebne
asistence
Od odločbe do koriščenja
osebne asistence vas ločita
samo dva enostavna koraka.
Po prejeti odločbi o pravici do
osebne asistence izberete
izvajalca osebne asistence

Z izvajalcem sklenete dogovor
o izvajanju osebne asistence
in izvedbeni načrt.

Vsak posameznik, ki želi in potrebuje osebno
asistenco, si po prejetju odločbe o pravici do
osebne asistence, ki jo izda pristojni center za
socialno delo, sam izbere izvajalca osebne
asistence in se dogovori o pričetku izvajanja
osebne asistence. 

Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik in
izvajalec osebne asistence na podlagi
odločbe o pravici do osebne asistence
pripravita izvedbeni načrt, kateri se sklene ob
podpisu le tega na naslovu bivanja
uporabnika.

Izvajalec osebne asistence poda informacije
o načinu delovanja programa pri izvajalcu, o
postopkih pridobitve osebnih asistentov in
časovnem obdobju začetka izvajanju osebne
asistence. Seznani ga s pravicami in
dolžnostmi uporabnika, izvajalca in osebnih
asistentov. Izvajalec svetuje in nudi pomoč
pri iskanja rešitev za vsakega posameznika
posebej, poišče primerne in odgovarjajoče
asistente ter jih usposobi za dobro izvajanje
osebne asistence.

Podpisan izvedbeni načrt izvajalec osebne
asistence pošlje krajevno pristojnemu centru
za socialno delo. Vsaj enkrat letno ali po
potrebi koordinator preverja izvajanje osebne
asistence pri osebi doma in pri izbranem
izvajalcu. Uporabnik ali njegov zakoniti
zastopnik in izvajalec osebne asistence
skleneta dogovor o izvajanju osebne
asistence. Dogovor podpišejo tudi osebni
asistenti, ki bodo uporabniku nudili osebno
asistenco.

Publikacija je last Združenja za osebno asistenco Slovenije. Brez dovoljenja distribucija ni dovoljena.

03

6 pomembnih dejstev
1

Za osebno asistenco lahko zaprosi kdorkoli

Pravico do osebne asistence lahko pridobijo
osebe, ki so bodisi gibalno ovirane (bolezen,
poškodba, prirojeno stanje…), ki imajo
zmanjšane
sposobnosti
razumevanja,
prepoznavanja, odločanja in načrtovanja
(npr. osebe z demenco, osebe z intelektualno
oviro), osebe, ki imajo težave na vedenjskem
in psihičnem področju (npr. Aspergerjev
sindrom, psihične motnje, kot so depresije...)

2

Osebna asistenca je brezplačna

Osebna asistenca je financirana s strani
državnega proračuna. Kar pomeni, da
uporabnik s koriščenjem osebne asistence
nima stroškov. Uporabnik pa ima zakonsko
obveznost sofinanciranja osebne asistence v
višini polovice zneska denarnega prejemka,
ki ga prejema zaradi potrebe po tuji negi in
pomoči.
Plačo, regres in vse zakonsko
obvezne dodatke osebnemu asistentu
izplača izvajalec osebne asistence.

3

Za osebno asistenco lahko zaprosijo tudi
osebe, ki imajo kronične bolezni, zaradi
katerih potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih
opravilih (npr. multipla skleroza, sladkorna
bolezen, crohnova bolezen…), osebe s
senzornimi ovirami (npr. osebe z motnjami
vida, sluha), osebe z nevrološkimi boleznimi
ali stanji (npr. cerebralna paraliza, kap…). Do
pravice so upravičeni tudi onkološki bolniki.

Uporabnik mora pred koriščenjem osebne
asistence opraviti usposabljanje za osebno
asistenco. Ravno tako mora usposabljanje
opraviti osebni asistent.
Za asistente in
uporabnike v Združenju za osebno asistenco
Slovenije je usposabljanje za uporabnike in
asistente brezplačno. Usposabljanje poteka 6
ur teoretičnih ur in pokriva področja, ki so
pomembna pri delu kot osebni asistent in
koriščenju osebne asistence.

Osebni asistent je lahko tudi družinski član

član in sicer največ dva družinska člana
uporabnika, za polni delovni čas. Za
družinskega člana uporabnika se šteje:
zakonec ali zunajzakonski partner, partner
partnerske zveze ali nesklenjene partnerske
zveze, otrok ali otrok osebe iz prejšnje
alineje, starš ali starš osebe iz prve alineje
tega odstavka,
brat ali sestra,
vnuk,
vnukinja, sorodnik po svaštvu do vštetega
drugega kolena. Tudi družinski član, kakor
tudi zunanji OA opravljajo osebno asistenco

pri izvajalcu osebne asistence na podlagi
pogodbe
o
zaposlitvi,
pogodbe
o
dopolnilnem delu , podjemni pogodbi ali kot
samostojni podjetnik posameznik, pri čemer
mora izpolnjevati sledeče pogoje: je
polnoletna,, je poslovno sposobna, ni bila
pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje
na področju nasilja, spolne nedotakljivosti
oziroma diskriminatornega ravnanja na
podlagi invalidnosti po drugih predpisih in
ima opravljeno usposabljanje po tem zakonu.

Publikacija je last Združenja za osebno asistenco Slovenije. Brez dovoljenja distribucija ni dovoljena.
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4

Pomoč pri vsem, kar uporabnik ne zmore sam

vendar jih zaradi vrste in stopnje invalidnosti
vsakodnevno potrebuje doma ali izven doma,
da lahko živi neodvisno in aktivno.
Uporabnik ima nadzor nad organizacijo in
oblikovanjem storitev osebne asistence
glede na lastne potrebe, zmožnosti,
življenjske okoliščine, pogoje ter želje. Bodisi
da gre za osebno pomoč
(oblačenje,
slačenje, vzdrževanje osebne higiene…),
pomoč v gospodinjstvu in drugih dnevnih
opravilih (pomoč pri pripravi hrane, kuhanju,

5

Uporabnik sodeluje pri izbiri asistenta

Uporabnik in izvajalec osebne asistence,
glede na priznano število ur osebne
asistence na teden, skupaj izbereta
osebnega asistenta ali več asistentov,
predvsem izhajajoč iz dejstva kakšne so
potrebe in želje uporabnika. Izvajalec osebne
asistence v primeru potrebe po zunanjem
osebnem asistentu, naredi ožji izbor
primernih osebnih asistentov bodisi iz svoje

6

nakupih, urejanje osebne dokumentacije…),
Spremstvo (orientacija v prostoru in okolju,
vključevanje v športne in kulturne dejavnosti,
vožnja avtomobila…), pomoč na delovnem
mestu (nameščanje opreme, pripomočkov,
urejanje dokumentacije, branje, pisanje…)
·pomoč pri komunikaciji: (branju besedil v
prilagojenih
načinih
sporazumevanja;
komunikaciji preko različnih informacijsko
komunikacijskih
tehnologij
na
željo
uporabnika…)

lastne baze potencialnih osebnih asistentov
oz. le tistih, ki so se prijavili na razpisano
delovno mesto. Končna odločitev, katerega
osebnega asistenta oz. asistente bo imel je
vedno uporabnikova. Izvajalec opravi pregled
asistentov, se z njimi pogovori o delu pri
uporabniku, morebitnem nadomeščanju pri
ostalih uporabnikih, nato sledi razgovor, kjer
se uporabnik in asistent spoznata.

Število asistentov je odvisno od dodeljenih ur

V odločbi in vrednotnici, ki jo uporabnik dobi
s CSD je navedeno med drugim tudi število
odobrenih ur osebne asistence. Najmanj je
30 ur in največ 168 ur. Odobrene ure so lahko
tudi informativni indikator, koliko osebnih
asistentov bo opravljalo osebno asistenco,
upoštevajoč dejstvo, da en osebni asistent
ne sme opravljat po zakonu več kot 40 ur na
teden. Osebni asistent je lahko zaposlen za
polni delovni čas ali krajši delovni čas od

polnega. Število odobrenih ur osebne
asistence vpliva na število zaposlenih, lahko
je eden ali več osebnih asistentov. Omejitev
števila ur tedensko velja tudi za osebne
asistente, ki delajo preko s.p-ja. Na primer če
imate odobrenih 80 ur, se lahko odločite za
dva asistenta zaposlena za polni delovni čas,
dva asistenta, ki opravljata delo kot
samostojna podjetnika ali kombinacijo. 30 ur
je najmanjše število ur za koriščenje.

Publikacija je last Združenja za osebno asistenco Slovenije. Brez dovoljenja distribucija ni dovoljena.
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Izbira
izvajalca
Izvajalca si lahko izberete
prostovoljno po lastni volji iz
javno objavljenega seznama
izvajalcev osebne asistence.
Izbira izvajalca vpliva na vaše
zadovoljstvo pri koriščenju

Katere lastnosti naj bi imeli
izvajalec osebne asistence

Ko uporabnik prejme odločbo in vrednotnico
osebne asistence je pred njim težka
odločitev, katerega izvajalca izbrati in je
seveda vse prej kot lahka odločitev. Zato je
pomembno, da se že v fazi iskanja informacij
pridobi določeno zaupanje, saj lahko rečemo,
da je izvajanje osebne asistence usklajevanje
odnosov med uporabnikom (ali njegovim
zastopnikom), asistentom in izvajalcem
osebne asistence.

Izvajalci, ki dlje časa izvajajo osebno asistenco
imajo več izkušenj. Čeprav bo vaš asistent
prijatelj ali sorodnik, lahko pride do
nesoglasji, ki jih bo izkušenj izvajalec rešil
bolje, kot nekdo, ki se je pred kratkim vpisal v
seznam izvajalcev. Poleg izkušenj so
pomembni tudi ljudje, ki vodijo osebno
asistenco. Strokovni vodja naj bi imel
večletne izkušnje pri delu z ljudmi z
omejitvami, ravno tako usklajevalec osebne
asistence.

V razgovoru z izvajalcem je pomembno, da
pridobite čim več odgovorov na vprašanja,
da bi bila pot do izbire pravega izvajalca lažja.
Pametno je, da odgovornost za izvajanje
zaupate izvajalci, ki se bo znal postaviti v vaše
čevlje in vas razumeti. Povprašajte tudi po
konkretnih izkušnjah in številu uporabnikov.

Združenje za osebno asistenco Slovenije je
izvajalec že več let. Zavzemajo se za
ozaveščanje o pomenu osebne asistence.
Uporabniki pri njih niso samo številke,
temveč osebe, ki jih želijo osebno poznati, saj
se zavedajo, da bo le tako osebna asistenca
izvedena tako, kot si vsak uporabnik želi.

Publikacija je last Združenja za osebno asistenco Slovenije. Brez dovoljenja distribucija ni dovoljena.
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Kontakt
ZDRUŽENJE ZA OSEBNO ASISTENCO SLOVENIJE
telefon: 070/655 455 (strokovni vodja za izvajanje
osebne asistence)
mail: info@osebna-asistenca.si

Pri izdelavi publikacije strošek ni nastal., izdelali so jo zaposleni v Združenju za osebno asistenco Slovenije.
Publikacija je brezplačna. Njen namen je ozaveščanje o pravico do osebne asistence in njenem koriščenju. Za
več informacij o osebni asistenci se obrnite na zgoraj navede kontakt ali si preberite zakon o osebni asistenci
in pravilnik o osebni asistenci.

