TA DOI(UMENT]E ZAs'ITENO IN VAROVANO AVIORSKO DELO PO ZAKONU O AWORS( ]N SORODNII]PRAVICIH,
N]EGOVO KOP RAN]E, OIsTR BUCIIA, P R ED E LAVA ALI KAKR.NAKO LI DR UGA.NA UPORABA.'E DOVOL]ENA SAMO OB
PREDHODNEM Pi5NEM 5OGLASIU ZVEZE PARAPELGIKOV SLOVENUE

Na podlagi4. toake 24. alena Statuta Zveze paraplegikov Slovenije z dne 16. 4. 2014 in 23. dlena

Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS it. 57/18) je Upravni odbor Zveze paraplegikov
Slovenije po pooblastilu skupiaine z dne 21. 12.2018 na svoji 15. sejisprejelsledeai:

PRAV:LNIK O IZVAJANJ0 0SEBNL ASISTENCE
ZVEZE PARAPLEGlKOV SLOVENl』 E

L

SPLOSNE DOLOこ BF

1.

alen

(predmet ureianja)
Ta pravilnik ureja izvajanje osebne asistence, pravice in obveznosti uporabnic oziroma
uporabnikov osebne asistence (v nadaljevanju uporabnik), osebnih asistentk oziroma
asistentov (v nadaljevanju osebni asistent) in pritoibeni postopek glede izvajanja osebne
asistence pri izvajalcu osebne asistence Zvezi paraplegikov Slovenije; matiana itevilka:
5195411000 (v nadaljevanju ZPS).
Ta pravilnik doloaa

tudi pravice in obveznosti

ZPS

2.

kot izvajalca osebne asistence.

alen

(opredelitev in namen osebne asistence)
Osebna asistenca pri ZPs pomeni pomoa uporabniku osebne asistence pri vseh tistih opravilih
in dejavnostih, kijih uporabnik ne more izvajati sam zaradivrste in stopnje invalidnosti, a jih
vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko iivi neodvisno in aktavno ter je
enakopravno vkljuaen v druibo.
Namen osebne asistence pri ZPS je omogoaiti uporabniku samostojno in neodvisno iivljenie v
domatem okolju ter s tem prjspevati k socialni vkljuaenosti, razvijanju osebnih sposobnosti za
vsakdanje :ivljenje, mu zagotavljati pomof ter oskrbo pri opravlianju Zivljenjskih opravil.

3.

alen

(naiela osebne asistence)
Pri nairtovanju in izvajanju osebne asistence ZPS upoiteva naslednja naaela:

-

spoStovanje dostojanstva in neodvjsnosti uporabnika,
pravica uporabnika do izbire in soodloaanla med postopkom uveljavljanja pravice do
osebne asistence in njenim izvajanjem,
omogoaanje vkliuaenosti v druZbo,
individualna obravnava.
avtonomnost uporabnika in razbremenitev drurinskih alanov in
zagotavljanje enakih moinosti ter dostopnosti.
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4.

alen
(pogoji za koriiaenje osebne asistence)
Oseba lahko koristiosebno asistenco priZPS, ae so izpo{njenisledeai pogoji:

ima veljavno odloabo o pravlci do osebne asistencc, s katero ji je priznana osebna
asistenca,

ima poravnane vse finanane obveznosti do ZPS,
ima spoitljiv in korekten odnos do ZPS in njenih zaposlenih oz. zaposlenih po ZOA,
ima komunikacijske veiaine, ki izraiajo pozitivno in konstruktivno podajanje navodil,
postopkov v fazi uvajanja in nalog izvajanja osebne asistence,
zagotovila najmanj itiriurno praktidno usposabljanje pred zaposlitvijo novega
osebnega asistenta pri uporabniku,
oseba poda izjavo, da je seznanjena in sprejema obveznosti in pravice uporabnika
osebne asistence, osebneBa asistenta in ZPS glede izvajanja osebne asistence,
zagotovi do deset dnevno nadomeiaanje odsotnosti osebnega asistenta,
zagotovi in uporablja ustre2ne tehniane in druge pripomoake za izvajanje osebne
asistence in varno delo osebnega asistenta,
podpi!e ustrezno doklrmentacijo v zvezi z izvajanjem osebne asistence,
ZPS ima na voljo ustrezne kapacitete za zvedbo storitve, kar pomenipredvsem, da ima
zaposlenega osebnega asistenta ali osebne asistente, ki izpolnjujejo po8oje za
opravljanje osebne asistence po zakonu, ki ureja osebno asistenco, in ki bi storitve
osebne asistence za osebo lahko zagotavljali,
za njihovo vkljuaitev ima ZPS zaposlene usklajevalce v skladu z ZOA, ki so ustrezno
strokovno usposobljeni za doloaeno vrsto jnvalidnosti,
oseba za osebnega asistenta izbere najvea enega osebnega asistenta, kije hkrati njen

druiinskiilan.

5. ilen
(postopek pred sklenitvijo doBovora in sklenitev dogovora)
Oseba, ki ima veljavno odloabo o pravici do osebne asistence, s katero ji ie priznana osebna
asistenca in ;eli osebno asistenco koristi pri ZPS, to sporoai ZPS po navadni ali elektronski poiti.
ZPS na podlagi sporoaila iz

prejinjega odstavka nudi osebi vse potrebne informacije glede
izvajanja in pogojev za koriifenje osebne asistence pri ZPS.

ae so izpolnleni vsi pogoji za koriiaenje oseLlne asistence pri ZPS, ZPS organizira uvodno
sreaanje, na katerem se dogovori vse potrebno za sklenitev dogovora o lzvajanju osebne
asistence, ki ga skleneta uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik in ZPS (v nadaljevanju
dogovor). Dogovor vsebuje med drugim tudi aasovni naart izvajanja osebne asistence, naart
nadomeiaanja osebnega asistenta s strani uporabnika, medsebojne pravice in obveznosti ter
ukrepe v primeru kriitev takinega dogovora.
ae so izpolnjeni vsj pogoji za koriiaenle osebne asistence priZPS, razen pogoja, da irna ZpS na
voljo ustrezne kapacitete za izvedbo storitve, se osebo uvrsti na dakalno listo, ZPS pa izvede
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vse potrebne dejavnosti za zagotovitev kapacitet (npr. zaposli nove8a osebnega asistenta).
zPs lahko v tem primeru od osebe zahteva, da sklene posebno pogodbo, v kateri se zaveie
koristiti osebno asistenco pri ZPs, takoj ko bodo zagotovljene kapacitete in s tem izpolnjeni vsi
po8oji.

6.

Elen

(storitve osebne asistence)
ZPS izvaja osebno asistenco, kot jo doloia zakon, ki ureja osebno asistenco in na njeBovi
podlagi sprejeti podzakonski akti in ki obsega:

-

storitve, namenjene osebni pomoai uporabnika osebne asistence,
storitve, namenjene pomoii uporabniku v gospodinjstvu in pri drugih dnevnih
opravilih,
spremstvouporabnika,
pomol uporabniku na delovnem mestu in v izobraievalnem procesu in
pomoi uporabniku pri komunikaciji.

7. alen
(ias in krai izvajanja)
osebna asistenca prizPs se izvaja od ponedeljka do nedelje, 24 ur na dan. na domu uporabnika
in na lokaciji, kjer se uporabnik nahaja8. llen
Osebna asistenca pri ZPS

-

(pravne podlage in dokumentacUa)
se izvaja upoitevajoi predvsem:

zakon, ki ureja osebno asistenco, in na njegovi podlagi sprejete podzakonske akte,
Kodeks etianih naaelv socialnem varstvu,
dogovor o izvajanju osebne asistence,
izvedbeni naart osebne asistence, ki Ba pripravita uporabnik osebne asistence ali
njegov zakonitizastopnik in zPs, ieje uporabniku priznana pravica do osebne asistence
30 ur na mesec alivea (v nadaljevanju izvedbeni nairt).

Za izvajanje osebne asistence se poleg

-

naitetih uporabljajo ie naslednji dokumenti:

Evidenca ur prisotnosti na delu,
Poroailo o delu zaposlenega,
dokumentacija v zvezi z izplaievanjem alivraaanjem stroikov izvajanja storitve,
dokumentacija za obraaunavanje in izplaievanje plad asistentov in urejanje drugih
pravic in dolinosti v skladu z veljavnim Zakonom v delovnih razmerjih (v nadaljevanju:
zDR),
poroailo o izvajanju osebne asistence izvajalca 2a potrebe poroaanja financerju.
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9.

Clen

(pravice uporabnika)
Pravice uporabnika so, dal

-

soustvarja delovni proces, tako da lahko ZPS kadarkoli podaja pobude in predloge glede
izvajanja osebne asistence in prejme odziv nanje,
ima moinost biti vkljuien pri izbiranju kandidatov za zaposlitev na delovnem mestu
osebnega asistenta,
sodeluje pri sestavi dogovora in izvedbenega naarta,
sodeluje pri sestavi urnika dela osebnega asistenta,
lahko v skladu z dogovorom in tem pravilnikom odstopi od dogovora in prekine
izvajanje osebne asistence,
se skupaj s svojim zakonitim zastopnikom, ie ga ima, udeleii sreaanj, izobraievanj in
usposablianj, kijih organirira ZPS, in
se lahko v skladu s tem pravilnikom pritoii, ie ni zadovoljen z izvaianjem osebne
asistence ali s storitvami osebneea asistenta.

lo. alen
(obveznosti uporabnika)
Obveznosti uporabnika so, da:

upoiteva ta pravilnik in podlage za izvajanje osebne asistence iz 8. ilena tega pravilnika,
ima ves aas, ko mu ZPS nudi osebno asistenco, veljavno odloabo o pravici do osebne
asistence, s katero mu je odobrena pravica do osebne asistence,
ima spoitljiv in korekten odnos do osebnega asistenta in do drugih zaposlenih pri ZPS,
na zahtevo ZPS zagotovi, da lahko pri njem osebniasisteht, preden prvaa izvaja osebno
asistenco, opravi najmanj Stiriurno praktiano usposabljanje,
zagotovi do desetdnevno nadomeiianje odsotnosti osebnega asistenta,
zagotovi in uporablja ustrezne tehniane in druge pripomoake ter zaiaitni material za
izvajanje osebne asistence in varno delo osebnega asistenta,
ima poravnane vse finanine obveznosti do ZPS,
se skupaj z zakonitim zastopnikom, ae ga ima, udeleii osnovnega usposabljanja za
uporabnike in zakonite zastopnike, ki ga organizira ZPS v skladu z zakonom, in
osebnemu asistentu omogoaa udeleibo na letnih delovnih in izobraZevalnih sreaanjih,
se skupaj z zakonitim zastopnikom, ae ga ima, udeleii drugih usposabljanj za
uporabnike in njihove zakonite zastopnike, kijih organizira ZPs,
spoituje varovanje zasebnosti, osebnih podatkov asistenta, drugih zaposlenih ali
drugih uporabnikov in postovno-organizacijskih aktivnosti ZPS,
upoiteva, da osebni asistent opravlja izkljuano naloge, doloaene v pogodbio zaposlitvi
z zPs,
osebnega asistenta vodi pri niegovem delu in mu daje natanana navodila o naiinu
izvajanja osebne asistence,
upoSteva in se zaveda, da mu osebni asistent nudi laiino pomoa,
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spoituje delovni ias, pravico do odmora in poaitka osebnega asistenta,
ZPS ne postavlja zahtev, kijih ta v odnosu do osebnega asistenta ne more izpolniti ali
bi pomenile kriitev podlag opravljanja osebne asistence iz 8. dlena tega pravilnika ali
kriitev delovnopravne, kazenske ali druge zakonodaje,
osebnemu asistentu za dela, za katera osebni asistent sporoai, da so zanj fiziano
prezahtevna, zagotovi pomoa druge osebe, ae mu te pomoai ne zaBotovi, pa od
osebnega asistenta takinih del ne zahteva,
upolteva, da osebni asistent nudi asistenco izkljuano njemu, ne drugim alanom
Eospodinjstva ali bliinjim,
brez vednosti in odobritve ZPS ne spreminja urnika dela osebnega asistenta,
dovoli nenapovedano spremljanje izvajanja osebne asistence s stranidrugih zaposlenih
priZPS aliod njih pooblaidenih oseb na kraju izvajanja osebne asistence,
storitve osebne asistence koristi ves aas trajanja Pogodbe o zaposlitvi osebnega
as,stenta,
morebitna pisna obvestila ZPS prejema na naslovu nudenja osebne asistence,
nemLrdoma obvestiZPS o nesreai pridelu,
nemLrdoma obvesti ZPS o nastopu bolniikega staleia, koriiaenja dopusta ali drugi
odsotnosti osebnega asistenta ali svoji odsotnosti,
ZPS takol obvesti o vseh okoliiainah in dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na
izvajanje osebne asistence (npr. konflikt z osebnimi asistentom, nenadna odsotnost
uporabnika ali osebnega asistenta) in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo aii bi
lahko vplivali na izvajanje osebne asistence,
natanano, pazljivo in a:urno beleii evidenco ur prisotnosti osebnega asistenta na delu
in jo odda ZPS do datuma in na naain, kot doloaiZPS,
osebnega asistenta razreii odgovornosti glede svojega zdravstvenega stanja oziroma
poslabianja zdravstvenega stanja ter materialne in kazenske odgovornosti v primeru
nastale ikode, ki ie asistent ni povzroiil namenoma ali2aradihude malomarnosti,
v primeru, ko osebni asistent uporablja njegov ali druZinski avtomobil, prevzame vso
ikodno odgovornost v primeru nastanka Skode pri uporabitakinega avtomobila,
v primeru, ko osebni asistent opravlja prevoz uporabnika z lastnim avtomobilom,
asistentu predhodno priskrbi ustrezen potni nalog, kiga izda ZPs,
>odel.rle prievalvaciji osebne asistence in
r.lpoiteva, da lahko v primeru kriitve obveznosti ZPS odpove dogovor in preneha z
nudenjem osebne asistence.

11.

ilen

(f inantne

obveznosti uporabnika)
je
Uporabnik asistence
v skladu z odlotbo o pravici do osebne asistence dolian zPS nakazati
polovico dodatka za pomoi in postreibo ali drugega denarnega prejemka zaradi potrebe po
tuji negi in pomoai do osmega dhe v mesecu za pretekli mesec.
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12. alen

(pravice osebnega asistenta)
Pravice osebnega asistenta so:

-

-

'

vse pravicc, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi z ZPS, sploinimi akti ZPS in zakona, ki
urela delovna razmerja,
o. Lpo'abr.lu r Ldr lariro poF,oa.
da se udeleii usposabljanj, na katera ga napotiZPS,
da soustvarja delovni proces, tako da ZPS kadarkoii podaja pobude in predloge glede
izvajanla osebne asistence in preime odziv nanje,
da sodeluje prisestavi urnika dela,
da lma varno delovno okolje,
da uporabniku pravodasno sporoai, za katera dela je presodil, da so zanj fiziano
prezahtevna in da potreblrje pri njihovem izvajanju pomoa druge osebe, rn
da ga uporabnik razreii odBovornosti Blede svojega zdravstvene8a stanja oz.
poslabianja zdravstvenega stanja ter materialne in kazenske odgovornosti v primeru
nastale !kode, kije ni povzroail namenoma ali zaradi hude malomarnosti.

13.

ilen

(obveznosti osebnega asistenta)
Obveznosti osebneBa asistenta so, da:

,

-

ta pravilnik in podlage za izvajanje osebne asistence iz 8. alena tega
pravilnika,
upo<teva pravice in obveznosti ZPS in uporabnikov ter druge sploine akte in predpise,
ki urejalo izvajanje osebne asistence,
se udele:l najmanj itiriLrrnega praktianega usposabllanla, preden pricne izvajati
osebno asistenco,
opravlja delo osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi in spoStujejo svoje
delovne obveznosti,
dosega pritakovane delovne rezultate ter pravoaasno in kakovostno opravlja svole
delovne naloge,
spoituje uporabnikova navodila o natinu izvajanja osebne asistence,
upoiteva svoj delovni aas, pravico do odmora in poaitka,
uporablja ustrezne tehnitne in druge pripomoake za izvajanje osebne asistence n
varno delo osebnega asistenta,
se udeleii usposabljanl, letnih delovnih in izobra;evalnih sreaanj, na katere ga napoti
upoiteva

ZPS,

brez vednosti in odobrltve ZPS ne spreminja Lrrnika svojega dela,
ima sposobnost samoorganizacije dela in sposobnost timskega dela, ae je to potrebno,
ima ustrezen, spoitljiv in korekten odnos do uporabnikov, njihovih svolcev, do ZPS, do

r.erih zaposlenih ir do drJgrh o.gariza(ll.

-

ima komunikacijske veSaine, ki fuaia)o pozitiven in konstruktiven odnos, ter
sposobnost sledenja in sodelovanja pri postopkih uvajanja in nadaljnjega dela,
varuje zasebnost, osebne podatkov uporabnika, drutih osebnih asistentov in drugih
zaposlenih priZPS,
dovoli nenapovedano spremljanje izvajanja osebne asistence na kraju izvajanja osebne
asistence s strani ZPS ali od nje pooblaifene osebe,
ZPs takoj obvesti o vseh okoli5ainah in dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na
izvajanje osebne asistence (npr. konflikt z uporabnikom ali drugim osebnim
asistentom, nenadna odsotnost uporabnika ali osebnega asistenta ipd.), in o vseh
spremembah podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na izvajanje osebne asistence,
nudi osebno asistenco izkliuano dogovorjenemu uporabniku in ne drugim ilanom
gospodinjstva ali bliinjim, razen v primeru, da ga na opravljanje dela drugim osebam
napotiZPS,
natahdno in pazljivo beleii evidenco ur prisotnosti na delu in jo skupaj z vsebinskim
poroiilom odda ZPS do datuma in na naiin, kot ga doloti ZPS,
nemudoma obvesti ZPS o nesreai pri delu,
nemudoma obvestizPS in uporabnika o nastopu bolniskega staleia, koriSfenju dopusta
ali drugi svoji odsotnosti in obvesti ZPS o odsotnosti uporabnika,
si v primeru, ko opravlja prevoz uporabnika s lastnim avtomobilom, v sodelovanju z
uporabnikom predhodno priskrbi ustrezen potni nalog, ki ga izda ZPS, in
sodeluje pri evalvaciji asistence.

14. alen

{ureditev v drugih akih ZPS)
Pravice in obveznosti osebnih asistentov so doloaene tudi v drugih splolnih aktih ZPS, ki
urejajo delovna razmerja.

ae osebni asistent

ZPS

ne odda evidence ur prisotnosti na delu, vsebinskega poroiila o

izvajanju osebne asistence, ae odda neresniEne podatke ali ie ZPS zavede z nepravilnimi ali
neresnifnimi podatki, pomembnimi za izvajanje osebne asistence, to Steje za kriitev delovnih
obveznosti in ZPS lahko ukrepa v skladu z akti iz prejinjega odstavka in s podlagami iz 8. alena
tega pravilnika-

V.

PNAVICE IN DODNOSTI ZPS KOT IZVAJALCA OSEBNE ASISTENCE

15. alen

(pravice izvaialca)
Pravice izvajalca so, da:

-

odstopi od dogovora in prekine izvajanje osebne asistence, ae uporabnik ne upolteva
svoiih dolinosti, npr. ae ne prispeva predvidenih zneskov za izvajanje osebne asistence
ali kriidogovor alita pravilnik,

zalasno prekine izvajanje osebne asistence pri uporabniku v primeru zniianja finananih
sredstev za izvajanje osebne asistence,
pri uporabniku spremlja, nadzira, vodi in evalvira izvajanje osebne asistence,
v skladu s predpisi prekine pogodbo o zaposlitvi z osebnim asistentom,
omeji zaposlovanje druiinskih alanov kot osebnih asistentov, tako da je takien osebni
asistent pri enem uporabniku lahko najvei ena oseba,
izobraiuje in usposablja uporabnike, njihove zakonite zastopnike in osebne asistente
in
v okviru organizacije izvajanja osebe asistence razporeja osebne asistente in doloaa
urnike njihove8a dela v skladu s predpisi.

16. alen

(dolinosti izvalalca)
Dolinosti izvajalca so, da:

-

izvaja osebno asistenco odgovorno, strokovno in v skladu s podlagami iz 8. ilena tega
pravilnika,
skrbi za vso administracijo, povezano z osebno asistenco,
v skladu z razpolo:ljivimisredstvi zagotovi osebne asistente,
vodi in organizira osebho asistenco,
porabi sredstva, prejeta za izvajanje osebne asistence, zgolj za namene izvajanja
osebne asistence,
organizira ali zagotovi izobraievanja in usposabljanja za osebne asistente, njihove
zakonite zastopnike in uporabnike,
pripravi poroaila o izva.ianju osebne asistence,
skrbi za ustrezno evalvacijo osebne asistence,
redno obvelaa uporabhike, njihove zakonite zastopnike in osebne asistente o
pomembnih zadevah glede izvajanja osebne asistence priZPS,

redno obveiia uporabnike, njihove zakonite zastopnike

in

osebne asistente o

spremembah tega pravilnika,

- v primeru zaiasne
-

prekinitve iuvajanja osebne asistence o tem vnaprej obvesti

uporabnike, njihove zakonite zastopnike in osebne asistente in
korektno zastopa uporabnika in osebnega asistenta v vseh odnosih v okviru izvajanja
osebne asistence-

17.

ilen

(obravnava pritoib zoper izvajanie osebne asistence)
uporabniku zagotavlja mo:nost pritoibe, ae ta ni zadovoljen z izvajanjem osebne asistence
pri ZPS ali s storitvami osebnega asistenta.

ZPS

Uporabnik lahko posreduje pisno pritoibo iz prejinjega alena ZPS preko navadne ali
elektronske poite v 30 dneh od nastanka okoliSiin, ki so podlaga za prito:bo. pritoiba mora
vsebovativsaj:
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-

ime in priimek ter kontaktne podatke uporabnika ih

obrazloiitevpritoibe.

Pritoibo pri ZPS obravnavna delavka oziroma delavec, ki opravlja naloge strokovnega vodje za
izvajanje osebne asistence {v nadaljevanju strokovni vodja), ki zbere podatke, potrebne za
obravnavo pritoibe (np.. pridobi listine, o okoliitinah dodatno povpraia uporabnika ali
osebnega asiitenta) in o svojiodloiitvi aim prejobvesti uporabnika, najkasneje pa v 30 dneh
prejema prito;be s strani uporabnika.

ae strokovni vodja ugotovi, da je pritoiba utemeljena, sprejeme ustrezne ukrepe, da se
nepravilnosti odpravijo ali da do njih ne bi vei prihajalo, in o tem tudi obvesti uporabnika, ki
je podalpritoibo.

V:.

PRENEHANJE 2AGOTAVUANJA OSEBNE AS:STENCE

18.

ilen

(razlogi za prenehanie zagotavliania osebne asistence)
ZPS lahko odstopi od dogovora in uporabniku preneha zagotavljati osebno asistenco,
uporabnik:

-

ie

s svojim ravnanjem ali opustitvijo ravnanja povzroai ZPS materialno ali nematerialno

ikodo,
krlisvoje obveznosti, doloaene z dogovorom alitem pravilnikom,
ZPS ne odda evidence ur prisotnostiosebnega asistenta na delu v roku in na naain, kot
ga doloaizPs, aliodda neresniane podatke,
ZPS zavede z nepravilnimi ali neresnianimi podatki, pomembnimi za izvajanje osebne
asistence,

spolno ali kako drugaie nadleguje ali trpinai osebnega asistenta ali krii njegovo
dostojanstvo ali varnost njegovih osebnih podatkov,
redno ne poravnava svojih morebitnih finandnih obveznosti do ZPS,
s svojim ravnanjem ali opustitvijo ravnanja povz.oii, da ZPS ne more zagotavljati
primerne8a in varnega delovnega okolja ali tehnianih pripomoikov za osebne
asistente, ali
stori prekriek uporabnika po zakonu, ki ureja osebno asistenco.

zPS lahko odstopi od dogovora in uporabniku preneha zagotavljati osebno asistenco

tudi,

ae

niso vea izpolnjeni pogoji za koriiaenje osebne asistence po tem pravilniku,

19. alen
(postopek pred odstopom zPs od dogovora)
pred
zPS
odstopom od dogovora po prvem odstavku 18. alena tega pravilnika uporabniku izda
pisni opomin, kivsebuje najmanji

navedbo, da gre za opomin,
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-

datum opomina,
obrazloiitev opomina, tj. opis konkretnega .azloga za izdajo opomina z navedbo
obveznosti, kije bila kriena, in
opozorilo, da lahko naslednja istovrstna ali druga kriitev s strani uporabnika pomeni
odstop ZPS od dogovora in prenehanje nudenja osebne asistence.

-

opomin se uporabniku posreduje na naslov, kjer se mu nudi osebna asistenca.

de po izdaji opomina uporabniku ponovno pride do razlogov za prenehanje zagotavljanja
osebne asistence po prvem odstavku 15. alena, lahko zPs uporabniku odpove dogovor.

20.

flen

(odstop zPS od dogovora)
ae zPS odstopi od dogovora, o tem pisno obvesti uporabnika, Obvestilo o odstopu vsebuje
najmanj:
navedbo, da zPs odstopa od dogovora,
pojasnilo, da je bil uporabniku ie izdan opomin pred odstopom in da je priSlo do
ponovne kriitve,
obrazloiitev odstopa, tj. opis konkretne8a razloBa za podajo odpovedi dogovora z
navedbo obveznosti, kije bila kriena po izdaji opomina,
odpovedni rok, ki ne sme bitikrajiiod 30 dni, in
pojasnllo o pravicido pritoibe in pojasnilo, kako se prito;ba poda.

-

Obvestilo o odstopu od dogovora se uporabniku posreduje na naslov, kjer se mu nudi osebna
asistenca.
ZPS po

odstopu od dogovora napoti uporabnika k drugemu izvajalcu osebne asistence ter na
center za socialno delo, ki skupaj z uporabnikom poiiae uporabniku drugega izvajalca osebne
asistence.

21,

tlen

(izredni odstop ZSP od dogovora)
Ne glede na 19. in 20. llen tega pravilnika lahko ZPS odstopi od pogodbe tudi brez izdaje
opomina uporabniku in brez odpovednega roka, ae pride do najhujiih kriitev s strani
uporabnika, ki onemogoiajo, da bi ZPS zagotavljala osebno asistenco v aasu odpovednega
roka (npr. spolni napad na osebnega asistenta, krlitev trporabnika, ki ima znake kaznivega
delanja, krsitev uporabnika, ki povzroai veajo materialno ali nematerialno ikodo osebnemu
asistentu aliZPS).

22. tlen
(odstop uporabnika od dogovora)
Uporabnik lahko kadarkoli odstopiod dogovora, tako da o tem pisno po navadni ali elektronski
obvesti ZPS
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Uporabnik lahko odstopi od dogovora z odpovednim rokom najmanj 30 dni. de ZPS nudi
uporabniku osebno asistenco neprekinjeno vet kot dve leti, se odpovedni rok uporabnika
podaljia za dva dniza vsako izpolnjeno leto nudenja osebne asistence.

Vil

KOMiSlJA ZA!NV!DiVUALN0 0BRAVNAV0 0SEBNE ASiSTENCE

23,6len
(pristojnosti in naloge)
PrizpS delLrje Komisija za individualno obravnavo osebne asistence (v nadaljevanju komisija),
ki ima sledeae naloge in pristojnosti:

odlota o izjemah pri zaposlitvah osebnih asistentov,
odloaa o prito;bah zoper obvestila o odstopu o dogovora,
razpravlja, ZPS podaja mnenja in pobude glede izvaianja osebne asistence in
opravlja druge naloge, doloaene z akti in sklepi organov zPS.

24. alen

(pravica pritoibe zoper obvestilo o odstopu od dogovora)
Uporabnik, ki ea ZPS obvesti o odstopu od dogovora, se lahko v 15 dneh od preiema obvestila
pritoZi, ae meni, da odstop ni v skladu z dogovorom in tem pravilnikom.
Uporabnik lahko prito;bo posreduje ZPS po navadni ali elektronski posti in v njei obrazloii,
zakaj meni, da odstop ni skladen s tem pravilnikom.

25.

ilen

(sestava komisije)

(omisija ima itiri dlane, in sicer:
strokovnivodja,

-

delavka.oziroma delavec ZPS, ki opravlja naloge usklaievalca osebne asistence in ki 8a
doloai predsednik ZPS,
osebni asistent, ki ga doloai predsednik ZPS,
uporabnik, ki ga doloai predsednik zPS.

26.

flen

(delovanje komisije)
(omisijo sklicuje in vodi alan komisije iz 1. alineje prejinjega alena.
Obvestilo o seji komisije se pos.eduje dlanom komisije najemani tri dni pred sejo skupai
gradivom, potrebnim za odloaanje.
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Komisija odloai o izjemi pri zaposlitvah osebnih asistentov in o pritoibi zoper obvestila o
odstopu od dogovora v 15 dneh od prejema prejme prosnje za takinega osebnega asistenta
oziroma pritoibe.
Komisija lahko odloda, ae so prisotni vsaj trije alani, odloaitve pa sprejema z veiino glasov
prisotnih alanov,
ZPS

komisijizagotavlja logistiano, prostorsko in strokovno podporo pri njenem delu.

VIII.

KON.NE DOIO.BE

27.

ilen

(spremembe Pravilnika)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema Upravni odbor zPS, dokler skupiiina
sklepom ne odloii drugaae.

28.

ilen

(zaaetek veliavnosti)
Ta Pravilnik

raine veljali naslednji dan po sprejemu.

M lam KANALEC
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