ZAKAJ IZBRATI
NAS?

IMATE VPRAŠANJE?
POTREBUJETE POMOČ PRI
POSTOPKU?

SMO DRUŠTVO Z VEČ KOT
70-LETNO TRADICIJO
DELUJEMO KOT
NEPROFITNA IN NEVLADNA
INVALIDSKA ORGANIZACIJA
V JAVNEM INTERESU
OSEBNO ASISTENCO SMO
NUDILI ŽE VEČ KOT 100
UPORABNIKOM Z
RAZLIČNIMI VRSTAMI
INVALIDNOSTI

Kontaktirajte nas!
T: 040 858 639
02 228 34 22
E:
strokovna.vodja@drustvomdssmb.si

MEDOBČINSKO
DRUŠTVO SLEPIH IN
SLABOVIDNIH MARIBOR

IZVAJALEC
OSEBNE
ASISTENCE

GOSPEJNA ULICA 11
2000 MARIBOR

KAJ JE OSEBNA
ASISTENCA?
Osebno asistenco

KATERE STORITVE
OMOGOČA OSEBNA
ASISTENCA?

predstavljajo storitve, ki

Storitve, namenjene osebni pomoči
uporabnika

ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo
pomoč drugega, omogočajo bolj kakovostno in
neodvisno življenje. Storitve so prilagojene
potrebam in željam uporabnika, njegovim

KAKO PRIDOBITI
OSEBNO ASISTENCO?

sposobnostim in življenjskim razmeram.

KDO JE UPRAVIČEN DO
OSEBNE ASISTENCE?
Po Zakonu o osebni asistenci je to oseba, 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

Vlogo za pridobitev pravice do
osebne asistence oddate skupaj z
zdravniško dokumentacijo na
Centru za socialno delo. Center za
socialno delo vlogo odstopi
Inštitutu RS za socialno varstvo, ta
imenuje komisijo, ki vas obišče na
domu in izdela strokovno mnenje,
ki je podlaga za izdajo odločbe o
pravici do osebne asistence. Po
prejeti odločbi si izberete izvajalca
osebne asistence.

Osebna higiena, nega, oblačenje, slačenje,
prehranjevanje, gibanje, premeščanje..

Storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu
in drugih dnevnih opravilih
Nabava in priprava hrame, čiščenju in vzdrževanju bivalnih
prostorov, urejanje osebne dokumentacije...

Spremstvo
Vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru, vožnja avtomobila,
pomoč pri vključevanju v športne dejavnosti, zdraviliščih in drugih
krajih...

Pomoč na delovnem mestu in v
izobraževalnem procesu
Namestitev opreme in pripomočkov za delovni in študijski
proces, spremljanje na aktivnosti in druga izobraževanja, prenos
informacij, tolmačenje..

Pomoč pri komunikaciji
Branje besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja, prenos
informacij na druge vrste pripomočkov, IKT, tolmačenje.....

