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Povzetek
Osebna asistenca je sredstvo za doseganje neodvisnega in kvalitetnejšega življenja
invalidov zunaj institucij in sredstvo za zmanjševanje odvisnosti od izvorne družine.
Osebna asistenca je oblika pomoči, ki naj bi pokrivala vsa področja življenja.
Prilagojena mora biti potrebam, željam in življenjskemu slogu vsakega uporabnika
posebej in mora biti na voljo celotni populaciji invalidov, ne glede na starost ali vrsto
oviranosti.
Namen elaborata je predstavitev pojmovanja neodvisnega življenja invalidov in s tem
povezane ureditve osebne asistence na Švedskem, v Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji,
na Nizozemskem in na Slovaškem ter predstaviti možnosti za uvajanje osebne
asistence tudi v slovenskem prostoru.

Abstract
Personal assistance is a key to independent living of disabled people. It enables both
the process of deinstitutionalisation and the decrease of family dependence as
assistance provider. Assistants should help to the disabled to be more independent
regardless their disability. Moreover, personal assistance should be adjusted to
individual needs of disabled who should decide what assistance they need, when
and from whom.

The report is aiming at discussing the different concepts of independent living of the
disabled by elaborating personal assistance practise in Sweden, Great Britain,
Germany, France, The Netherlands and Slovakia. Further, the elaborated
international practise is reconsidered in terms of their implementation in Slovenia in
option.
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Uvod

Zagotavljanje pravice enakih možnosti vseh ljudi je osnova za sprejemanje ukrepov,
ki vodijo k neodvisnosti ljudi z različnimi oviranostmi. V evropskem prostoru so se
skladno z načeli enakih možnosti koncem 80-ih let začele pojavljati vse glasnejše
zahteve po neodvisnem življenju invalidov. Cilji filozofije so različni, temeljna ideja pa
je invalidom omogočiti življenje v običajnem okolju in sicer ne na osnovi brezplačne
pomoči družinskih članov, pač pa na osnovi financiranja osebnih asistentov, ki z
različnimi oblikami pomoči invalidom omogočajo življenje, ki je običajno za določeno
družbeno okolje.

Namen prispevka je predstaviti osebno asistenco, ki je sredstvo za doseganje
neodvisnega in kvalitetnejšega življenja invalidov zunaj institucij, katere so bile do
nedavnega, poleg življenja v izvorni družini, edina možna oblika življenja invalidov.
Osebna asistenca je oblika pomoči, ki naj bi pokrivala vsa področja življenja (nego,
gospodinjenje, komuniciranje, delo, izobraževanje, prosti čas); je oblika pomoči, ki
mora biti prilagojena potrebam, željam in življenjskemu slogu vsakega uporabnika
posebej; je tudi oblika pomoči, ki ne sme biti omejena zgolj na specifično populacijo
invalidov (glede na starost ali vrsto oviranosti), kajti le s tem so oblikovani pogoji za
neodvisno življenja.
V prispevku bomo v prvem poglavju skušali zaobjeti definicijo invalidnosti in nekatere
podatke o invalidih; nato, v drugem poglavju, predstaviti splošne opredelitve
neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence. Tretje poglavje bo namenjeno
predstavitvam pojmovanja neodvisnega življenja invalidov v izbranih državah
Evropske unije: Švedski, Franciji, Nemčiji, Nizozemski, Veliki Britaniji in na
Slovaškem. Izbor držav temelji na podlagi predloga naročnika (Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve; sektor za invalide) in naše lastne presoje o smiselnosti
uvrstitve posamezne države v ta izbor na podlagi dostopnosti in aktualnosti ustreznih
podatkov o posameznih državah. Drugo poglavje in del tretjega poglavja, ki se
nanaša na ureditev osebne asistence na Švedskem, temelji na informacijah, ki nam
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jih je na našo prošnjo poslal gospod Adolf Ratzka, glavni utemeljitelj ideje
neodvisnega življenja invalidov in s tem povezanega koncepta osebne asistence.
V tretjem poglavju bomo tudi skušali odgovoriti na naslednja vprašanja:
 kdo oz. kateri organ države, lokalne oblasti ali kdo drug obravnava ure osebne
asistence;
 kdo vse ima pravico do osebne asistence, kriteriji za dostop do te storitve ter kdo
določa število ur osebne asistence, kakšne so možnosti pritožbe posameznika na
odobrene ure;
 kdo lahko opravlja osebno asistenco (izobrazba, sorodstveno razmerje, pri kom je
zaposlen);
 kakšna je vsebina osebne asistence, ali je to tudi storitev, npr. spremljevalec
slepega oz. slabovidnega posameznika;
 kakšno in če, osebno asistenco nudijo gluhemu oz. naglušnemu posamezniku;
 kdo določa ceno ure osebne asistence;
 ali so zato zmanjšali število zavodov, ki skrbijo za invalide.
Dodani bodo tudi podatki o nazivu zakonov, ki urejajo neodvisno življenje, osebno
asistenco ali obliko financiranja osebne asistence ter prednosti in problemi rešitev po
posameznih državah.
V četrtem poglavju bosta najprej predstavljena dva slovenska primera izvajanja
storitev osebne asistence, drugi del poglavja pa je namenjen predstavitvi vizij in
predlogov za oblikovanje sheme osebne asistence nekaterih slovenskih invalidskih
nevladnih organizacij. Poglavje se zdi pomembno zato, ker izpostavlja pričakovanja,
skrbi, pomisleke in predloge, ki se nanašajo na izkušnje invalidov samih.

Zadnje poglavje pa izpostavlja razlike v oblikah izveninstitucionalnega varstva
invalidov, ki jih primerjamo z idealnim modelom osebne asistence.
Cilj poročila je, torej, zaobjeti širok vidik pojmovanja neodvisnega življenja: vse od
teoretskih izhodišč in zahtev do raznovrstnih oblik uresničevanja vizije, ki s svojimi
prednostmi in pomanjkljivostmi opozarjajo na potrebno previdnost pri oblikovanju
zakona o osebni asistenci.
5

1. Invalidnost
Za razumevanje besedila se nam zdi pomembno, da že na začetku pojasnimo
nekatere terminološka nejasnosti.
V našem prostoru pod terminoma invalidnost in hendikep razumemo naslednje:
-

Ko govorimo o invalidnosti, ki je lahko prirojena ali pridobljena, se osredotočamo
na telesne in duševne poškodovanosti ter oviranosti osebe, pri tem pa
zanemarimo enako pomembne in še bolj določujoče družbene odzive nanje
(Zaviršek, 2000: 7).

-

Termin hendikep upošteva oboje. Hendikep oziroma prizadetost (angl. disability)
označuje poškodovanosti, kot so gibalna oviranost (npr. mišična distrofija,
paraplegija, tetraplegija), senzorna oviranost (težave s sluhom, vidom),
intelektualna oviranost (lažja, zmerna, težja in težka duševna prizadetost) in
težave z duševnim zdravjem (npr. depresija, psihoza, shizofrenija, anoreksija) ter
tudi družbene prikrajšanosti, ki ljudi z naštetimi oviranostmi diskriminirajo v
vsakdanjem življenju. Razumevanje hendikepa je vedno dvojno; označuje
poškodovanost, ki je vidna ali pa nevidna in družbeno konstruirane oviranosti na
ekonomski, družbeni, psihološki in simbolni ravni, ki jih doživljajo ljudje z raznimi
oviranostmi. Poškodovanost hendikepira, ovira, onemogoča, naredi človeka invalidnega ali ne-močnega (op.cit.: 7, 8).

-

Hendikep obstaja, če so na osnovne, osebne in družbene izkušnje vplivale
telesne ali duševne omejitve in diskriminacija kot njihov rezultat (Vir:
http://www.ljudmila.org/yhd/ wwwSlo/modules/vsebina/prispevki.php).

V terminološkem slovarju za področje socialnega dela angleški izraz handicap
označuje poškodovanost, oviranost ali nezmožnost in ga večina oseb z različnimi
oviranostmi zavrača kot izraz, ki ima negativno in slabšalno konotacijo ter upošteva
le medicinski vidik invalidnosti. Svetovna zdravstvena organizacija opredeli handicap
kot izraz, ki označuje nezmožnost osebe kot posledico določene poškodovanosti ali
oviranosti, ki to osebo zaradi tega postavlja v določeno pozicijo. V okviru
antidiskriminatorne prakse naj bi se terminu handicap skušali izogibati (Thomas,
Pierson, 1995: 165-166).
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Angleški izraz disability označuje družbene prikrajšanosti ljudi z različnimi
oviranostmi, ki nastanejo kot posledica neprilagojenosti okolja njihovim potrebam. Ta
termin torej označuje različne omejitve in prikrajšanosti, katerih je deležna oseba
zaradi svoje poškodbe, oviranosti, motnje ali težave, v svojem okolju. Po tej definiciji
je disability (nezmožnost) določene osebe družbeno skonstruirana, kar je povsem
nasprotno definiciji Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da je disability
kakršnakoli oviranost oz nezmožnost (kot posledica invalidnosti) opravljanja
aktivnosti in vlog, ki jih za določeno osebo v njenem okolju razumemo kot normalne
(op.cit.: 116-117).
Na osnovi neskladnosti med pomeni angleških terminov in terminov, ki se uporabljajo
v slovenskem prostoru, smo se odločili, da bomo v tekstu uporabljali izraz invalidnost,
razen v primerih, ko povzemamo in citiramo avtorje, ki uporabljajo izraz hendikep
(npr. Zaviršek).

Po podatkih, ki jih je Urad Vlade RS za invalide in bolnike zbral v letu 2002, kateri so
zajemali število invalidov glede na pravno definiran status, je bilo v Sloveniji 168.755
invalidov. Problematično je, da obstaja možnost, da ima en invalid lahko več
statusov. Npr. otroci in mladostniki so lahko najprej razvrščeni po Zakonu o
izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
kasneje pa še po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov (Urad vlade RS
za invalide in bolnike: Analiza članstva invalidskih organizacij in društev, Ljubljana,
2002).
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 31.12. 2002 v Sloveniji 1.995.033
prebivalcev (Statistični letopis 2003). Glede na ta podatek lahko ugotovimo, da
invalidi s statusom predstavljajo 8,5 % delež celotne populacije. Med njimi je največ
delovnih invalidov in sicer 140.373, kar je dobrih 83% vseh, ki imajo pravno definiran
status invalida. Spodnja tabela prikazuje število invalidov po pravno definiranem
statusu v letu 2002.
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Tabela 1.1: Število invalidov po pravno definiranem statusu leta 2002 v Sloveniji
Zakonsko opredeljen
status
delovni invalidi

Zakonska podlaga
Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju

Starost
15. leto oziroma ob
njihovem vstopu v delovno
razmerje
od rojstva do 21. leta

Število za leto
2002
140.373

otroci, mladostniki in
Zakon o izobraževanju
5.029
mlajše polnoletne osebe z otrok in mladostnikov z
motnjami v telesnem in
motnjami v telesnem in
duševnem razvoju
duševnem razvoju
invalidi po zakonu o
Zakon o usposabljanju in
od 18. leta dalje
10.080
usposabljanju in
zaposlovanju invalidov
zaposlovanju invalidov
vojaški vojni invalidi,
Zakon o vojnih invalidih
starost ni določena
7.238
vojaški mirnodobni invalidi,
civilni invalidi vojne
Skupaj
168.755
Vir: Urad vlade RS za invalide in bolnike: Analiza članstva invalidskih organizacij in društev, Ljubljana,
2002.

Zakonske opredelitve invalidnosti so v Republiki Sloveniji različne:
-

pri delovnih invalidih in invalidih od rojstva je kriterij invalidnosti ocena zmožnosti
za delo;

-

pri vojnih invalidih in ugotovljeni telesni okvari je kriterij invalidnosti odstotek
okvare posameznega organa ali organskega sistema;

-

pri otrocih in mladostnikih ter mlajših polnoletnih osebah pa je kriterij invalidnosti
motnja v telesnem in/ali duševnem razvoju.

Za invalidno osebo se po 5. členu Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih
oseb iz 1976 leta šteje oseba, ki je sposobna za usposabljanje za zaposlitev, ki še ni
dopolnila 45 let starosti in ki se zaradi svoje invalidnosti ne more brez usposabljanja
ustrezno zaposliti, nima pa lastnosti invalidne osebe s pravico do usposabljanja po
drugih predpisih (Urad vlade RS za invalide in bolnike: Analiza članstva invalidskih
organizacij in društev, Ljubljana, 2002).
Če povzamemo naštete zakonske opredelitve invalidnosti, ugotovimo, da vsi invalidi
nimajo pravno definiranega statusa invalida in zato tudi nimajo nobenih pravic iz
naslova invalidnosti na podlagi zavarovanj ali po drugih predpisih. Določene
oviranosti so torej spregledane in tako te osebe nimajo statusa invalida, npr.
nekatere odrasle osebe s težavami v duševnem zdravju (Trbanc, Boškić, Kobal,
Rihter, 2003: 19-25).

Za te primere je potrebno urediti posebne pravice. To ne

pomeni priznanje statusa invalida, ampak dosledno individualno načrtovanje za
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vsakega posameznika posebej glede ukrepov, storitev in pravic, ki jih ima po vseh
ostalih zakonih in predpisih (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Izvajanje
strategije socialnega vključevanja s poročilom o uresničevanju programa boja proti
revščini in socialni izključenosti, Ljubljana 2002).
V institucionalnem varstvu naj bi leta 2002 živelo 3.603 oseb z motnjo v duševnem in
telesnem razvoju, starih nad 21 let, med katerimi jih kar 1.706 v posebnih socialnovarstvenih zavodih. Tu so upoštevani domovi za starejše s posebnimi oblikami
varstva odraslih, posebni socialno-varstveni zavodi, centri za institucionalno varstvo
odraslih oseb ter varstveno-delovni centri (Novak, Kobal, Nagode, 2003: 149-150).
Po podatkih centrov za socialno delo je številčna ocena populacije, ki potrebuje
kontinuirano in organizirano skrb, 15.196 oseb, od tega jih kar 33% živi v institucijah
(Flaker et. al, 2004: 8-10).

1.1. Osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami in invalidi v letu 2002

Pomladi 2002 je bila opravljena anketa na temo zaposlenosti invalidov in oseb z
dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami (Vir: Eurostat: Statistics in focus 26/2003).
Anketa je bila opravljena na naključnem vzorcu oseb v 25-ih evropskih državah
(Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg,
Nizozemska, Portugalska, Avstrija, Finska, Švedska, Velika Britanija, Češka,
Estonija, Ciper, Litva, Madžarska, Malta, Slovaška, Norveška, Romunija in Slovenija),
starih med 16 in 64 let, ki ne živijo v institucijah. Ključne ugotovitve lahko strnemo v
nekaj točk:
-

Od vseh anketiranih, starih med 16 in 64 let, se jih je kar 15,7% (vsak šesti
anketiranec) opredelilo, da imajo dolgotrajne težave z zdravjem (da njihove
težave trajajo dlje kot 6 mesecev) oz., da so invalidni. Odstotki invalidov in oseb z
dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami precej variirajo med posameznimi državami.
Odstotek le-teh je najvišji na Finskem (32,2%) in najnižji v Romuniji (5,8%): velike
razlike med državami so najverjetneje povezane z anketirančevim razumevanjem
vprašanja in kulturnimi razlikami med posameznimi državami. Razlike med
posameznimi skupinami držav prikazuje Graf 1.1 (ibid.).
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Graf 1.1: Delež invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, starih med 16-64
po spolu v Sloveniji, v Evropski petnajsterici1, v novih članicah EU2 in v vseh opazovanih
državah skupaj.
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Participacija invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami na trgu dela
je, v primerjavi z ostalo populacijo, mnogo nižja – kar 78% le-teh ni delovno
aktivnih, v primerjavi z 27% neaktivnih, ki nimajo tovrstnih težav (ibid.).

-

V opazovani populaciji invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami ni
bistvenih razlik med spoloma. Težave pa močno naraščajo s starostjo
anketirancev, kar prikazuje Graf 1.2 (ibid.).

1
2

Skupina držav, ki so do 01.05.2004 sestavljale Evropsko Unijo.
Skupina držav, ki so se 01.05.2004 pridružile Evropski Uniji.

10

Graf 1.2: Delež invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, starih med 16-64
po starosti v Sloveniji, v Evropski petnajsterici, v novih članicah EU in v vseh opazovanih
državah skupaj.
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Delež invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami je višji med
osebami z nižjo stopnjo izobrazbe, kar prikazuje Graf 1.3 (ibid.).

Graf 1.3: Delež invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, starih med 16-64
po stopnji izobrazbe v Sloveniji, v Evropski petnajsterici, v novih članicah EU in v vseh
opazovanih državah skupaj.
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Opomba: ISCED 0-2: osebe s končano največ IV. stopnjo izobrazbe; ISCED 3: osebe s
končano največ V. stopnjo izobrazbe; ISCED 4-6: osebe končano VI. stopnjo izobrazbe ali
več.

-

Delež invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami je najvišji med
delovno neaktivno populacijo, kar prikazuje Graf 1.4 (ibid.).
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Graf 1.4: Delež invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, starih med 16-64 let po
zaposlitvenem statusu v Sloveniji, v Evropski petnajsterici, v novih članicah EU in v vseh opazovanih
državah skupaj.
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Le slabih 16% zaposlenih invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi
težavami oseb je deležnih pomoči pri delu, kar prikazuje Graf 1.5 (Vir: Eurostat:
Statistics in focus 26/2003, Table 2).

Graf 1.5: Delež invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, starih med 16-64, ki
so deležni pomoči na delovnem mestu v državah Evropske petnajsterice, v novih članicah
EU in v vseh opazovanih državah skupaj.
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Tabela 1.2 prikazuje odstotke invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi
težavami v izbranih državah, za katere so uporabljene naslednje kode: Nemčija (D),
Francija (F), Nizozemska (NL), Švedska (Š), Velika Britanija (VB), Slovaška (SK) in
Slovenija (SI). Za izobrazbo pa smo uporabili naslednje kode: ISCED 0-2: osebe s
končano največ IV. stopnjo izobrazbe; ISCED 3: osebe s končano največ V. stopnjo
izobrazbe; ISCED 4-6: osebe s končano VI. stopnjo izobrazbe ali več.
Iz tabele je razvidno, da je največje število invalidov in oseb z dolgotrajnimi
zdravstvenimi težavami v Veliki Britaniji (27,2%), v Sloveniji pa je odstotek oseb, ki so
se opredelili kot invalidi in osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami 19,5% in
sicer 19,1% žensk in 19,9% moških.
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Tabela 1.2: Pogostost pojavljanja dolgotrajnih zdravstvenih težav in invalidnosti v izbranih
državah za leto 2002 med osebami, starimi od 16-64 let, ki ne živijo v institucijah
Vsi
Ženske
Moški
Po starosti in spolu
Ženske
16-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Moški
16-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Vsi
16-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Po izobrazbi in spolu
Ženske ISCED 0-2
ISCED 3
ISCED 4-6
Moški
ISCED 0-2
ISCED 3
ISCED 4-6
Vsi
ISCED 0-2
ISCED 3
ISCED 4-6
Po aktivnosti in spolu
Ženske Zaposlene
Brezposelne
Neaktivne
Moški
Zaposlen
Brezposelni
Neaktiven
Vsi
Zaposleni
Brezposelni
Neaktivni

D
11,2
10,3
12,2

F
24,6
24,8
24,3

UK
27,2
27,8
26,7

NL
25,4
26,4
24,5

S
19,9
21,7
18,2

SK
8,2
8,2
8,1

SI
19,5
19,1
19,9

3,2
4,2
5,2
6,8
8,2
10,9
15,4
20,9
21,0
3,8
5,0
6,3
7,9
9,9
12,5
17,0
24,8
27,7
3,5
4,6
5,8
7,3
9,1
11,7
16,2
22,9
24,3

12,7
16,3
18,3
21,7
24,5
28,4
36,1
39,9
43,8
11,1
16,3
19,1
19,9
26,8
27,9
34,8
42,3
40,7
11,9
16,3
18,7
20,8
25,7
28,2
35,5
41,1
42,3

16,0
18,1
19,2
21,0
25,6
29,7
39,2
46,4
51,8
15,6
16,7
19,0
20,8
24,1
28,8
36,0
45,6
54,4
15,8
17,4
19,1
20,9
24,9
29,3
37,6
46,0
53,1

15,6
18,5
20,0
20,9
28,2
28,7
36,1
42,5
40,3
11,8
15,4
14,9
21,8
26,0
27,4
34,3
40,7
45,1
13,7
17,0
17,4
21,3
27,1
28,0
35,2
41,6
42,7

11,3
15,8
18,9
21,9
25,1
24,9
28,8
31,2
30,6
9,7
11,6
14,5
18,8
19,7
19,6
23,5
28,6
29,1
10,4
13,7
16,7
20,3
22,3
22,2
26,1
29,9
29,8

1,4
2,5
4,5
5,5
8,9
1,2
9,9
8,5
6,4
2,1
2,5
3,6
7,6
7,3
1,0
15,8
24,8
18,3
1,7
2,5
4,0
6,5
8,1
11,1
17,9
21,4
17,2

4,4
4,7
9,5
11,6
20,7
24,6
37,0
39,6
42,0
7,0
8,7
10,5
12,6
16,6
27,7
35,5
42,4
40,8
5,8
6,7
10,0
12,1
18,7
26,3
36,2
41,0
41,5

12
10,6
8,0
12,5
14,0
9,4
12,2
12,3
8,8

31,5
22,3
17,6
30,2
23,1
16,5
30,9
22,7
17,1

39,8
23,4
20,3
42,1
25,2
19,4
40,9
24,4
19,9

32,5
22,8
22,1
31,4
23,2
18,2
32,0
23,0
20,0

22,4
24,1
18,2
19,9
20,1
13,7
21,4
21,7
16,1

14,8
6,8
2,7
12,9
7,6
3,5
14,0
7,2
3,1

29,3
16,7
9,8
27,6
18,4
13,4
28,5
17,6
11,4

21,1
27,5
30,3
21,5
25,8
33,1
21,3
26,6
31,3

20,6
26,9
43,6
20,2
28,7
58,1
20,4
28,0
48,7

19,2
34,2
4,1
20,2
30,6
48,6
19,8
32,4
42,8

21,8
21,7
21,5
17,5
19,9
20,4
19,5
20,7
21,0

2,8
5,0
17,2
2,6
5,5
25,7
2,7
5,2
20,4

14,0
18,9
28,0
14,4
30,7
32,8
14,2
25,0
30,1

6,9
14,0
15,4
7,6
17,2
27,1
7,3
15,8
19,7

Vir: Eurostat: Statistics in focus 26/2003, Table 1
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Tabela 1.3 pa prikazuje podatke o dejanski in želeni pomoči na delovnem mestu za
invalide in osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami.
Tabela 1.3: Pomoč na delovnem mestu invalidom in osebam z dolgotrajnimi zdravstvenimi
težavami, starimi med 16-64 let
EU –15

Nove članice
Vse države skupaj
EU
Ženske
Moški
Skupaj
Zaposleni invalidi in osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, ki so deležni pomoči pri delu.
% oseb
15,7
11,4
16,5
15,5
15,9
Vrsta oz. vzrok pomoči na delovnem mestu, ki so jo deležni invalidi in osebe z dolgotrajnimi
zdravstvenimi težavami (vse vrste pomoči skupaj = 100%).
38,9
vrsta dela
37,1
51,5
37,4
40,2
obseg dela
13,1
33,3
14,7
15,5
15,1
transport na delo in nazaj
6,4
1,6
5,5
6,2
5,9
3,0
mobilnost na delovnem mestu
2,7
3,3
3,4
2,6
komunikacija na del. mestu
14,8
6,1
13,7
13,8
13,8
drugo
26,0
4,2
25,2
21,7
23,3
Nezaposleni invalidi in osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, ki bi potrebovali pomoči pri
delu.
% oseb
47,7
25,5
40,5
47,2
43,7
Vrsta oz. vzrok pomoči na delovnem mestu, ki bi jo potrebovali invalidi in osebe z dolgotrajnimi
zdravstvenimi težavami (vse vrste pomoči skupaj = 100%).
33,1
vrsta dela
29,8
57,2
32,1
34,1
obseg dela
13,5
11,5
15,1
12,9
14,0
transport na delo in nazaj
12,3
6,4
11,9
10,9
11,4
9,3
mobilnost na delovnem mestu
10,0
5,9
8,6
9,9
komunikacija na del. mestu
13,8
6,8
12,2
13,7
12,9
drugo
20,5
12,3
20,2
18,5
19,3

Vir: Eurostat: Statistics in focus 26/2003, Table 2

Prvi del tabele prikazuje podatke za zaposlene invalide in osebe z dolgotrajnimi
zdravstvenimi težavami (starimi med 16 in 64 let, ki ne živijo v institucijah), ki so
deležni pomoči pri delu. V Evropski petnajsterici je pomoči deležnih 15,7%
anketiranih, v novih državah članicah EU 11,4%, v vseh opazovanih državah skupaj
pa 15,9% in sicer 16,5% žensk in 15,5% moških. V vseh opazovanih državah skupaj
je 38,9% anketiranih zaposlenih deležnih pomoči zaradi same vrste dela, 15,1%
zaradi obsega dela, 5,9% potrebuje pomoč pri transportu na delo, 3% zaradi težav
pri mobilnosti na delovnem mestu, 13,8% jih potrebuje pomoč za izboljšanje
komunikacije na delovnem mestu, 23,8% pa potrebuje druge vrste pomoči v zvezi z
delom.

Drugi del tabele prikazuje podatke za nezaposlene invalide in osebe z dolgotrajnimi
zdravstvenimi težavami (starimi med 16 in 64 let, ki ne živijo v institucijah), ki bi pri
morebitni zaposlitvi potrebovali pomoč pri delu. V Evropski petnajsterici je takšnih
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47,7% anketiranih, v novih članicah EU 25,5%, v vseh opazovanih državah skupaj pa
43,7% in sicer 40,5% žensk in 47,2% moških. V vseh opazovanih državah skupaj bi
33,1% anketiranih potrebovalo splošno pomoč pri delu, 14,0% zaradi obsega dela,
11,4% bi potrebovalo pomoč pri transportu na delo, 9,3% zaradi težav pri mobilnosti
na delovnem mestu, 12,9% bi jih potrebovalo pomoč za izboljšanje komunikacije na
delovnem mestu, 19,3% pa bi potrebovalo druge vrste pomoči v zvezi z delom.

Razliko med odstotki zaposlenih invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi
težavami, ki pri delu potrebujejo pomoč in tistimi, ki bi pomoč potrebovali lahko
pripišemo dejstvu, da je zaposlenih invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi
težavami občutno manj kot brezposelnih in da so zaposleni tisti, katerih preostanek
delovne zmožnosti je večji kot pri nezaposlenih invalidih in osebah z dolgotrajnimi
zdravstvenimi težavami.

1.3. Sklep
V Sloveniji je pojem invalidnosti opredeljen zelo različno: pri delovnih invalidih in
invalidih od rojstva pomeni ocenjeno zmožnost za delo, pri vojnih invalidih in
ugotovljeni telesni okvari pomeni odstotek okvare posameznega organa ali
organskega sistema, pri otrocih in mladostnikih ter mlajših polnoletnih osebah pa
pomeni motnjo v telesnem in/ali duševnem razvoju.
Vsi invalidi pa nimajo pravno definiranega statusa in zato tudi niso upravičeni do
nobenih pravic iz naslova invalidnosti. Za te je potrebno individualno načrtovanje
zagotavljanja pravic ter storitev na podlagi drugih zakonov in predpisov.

Po podatkih Urada RS za invalide in bolnike je leta 2002 dobrih 8% celotne
slovenske populacije imelo status invalida, kar številčno predstavlja 168.755 oseb.
Med njimi je največ delovnih invalidov, kar 140.373.

V Eurostatovi anketi iz leta 2002 o zaposlenosti invalidov in oseb z dolgotrajnimi
zdravstvenimi težavami, se je kar 16% vseh anketiranih, starih med 16 in 64 let,
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opredelilo za invalide oz. osebe z dolgotrajnimi težavami z zdravjem, kar je vsak šesti
anketiranec.

Po tej anketi se je leta 2002 v Veliki Britaniji za invalida oz. osebo z dolgotrajnimi
zdravstvenimi težavami (starih med 16. in 64. letom starosti, ki ne živijo v instituciji)
opredelilo 27% anketiranih, v Franciji in na Nizozemskem 25%, v Sloveniji in na
Švedskem 20%, v Nemčiji 11% ter na Slovaškem 8% anketiranih. Kar 78% vseh
invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami ni delovno aktivnih.

Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da imajo invalidi in osebe z dolgotrajnimi
zdravstvenimi težavami marginalen položaj na trgu dela. Po Zavirškovi (Zaviršek,
2000) omenjena situacija pomeni nezagotavljanje aktivne državljanske pravice.
Njihov prisilni položaj, kjer ni mesta in priložnosti za recipročnost, jim odreja mesto v
družbeni hierarhiji.
Storitve osebne asistence bi v mnogih primerih omogočile večjo zaposlenost in
zaposljivost teh oseb, saj je le 16% invalidov in oseb z dolgotrajnimi zdravstvenimi
težavami, ki so zaposleni, deležnih pomoči pri delu, kar 44% anketiranih pa ocenjuje,
da bi ob morebitni zaposlitvi tako pomoč potrebovali.
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2. Opredelitev neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence
Osebna asistenca je inovativna oblika pomoči in temeljna človekova pravica v
današnjih družbah, kjer smo priče globokim družbenim spremembam:
-

procesu deinstitucionalizacije zaradi škodljivih učinkov institucionalnega življenja;

-

procesu individualizacije in povečanja števila ljudi, ki živijo sami;

-

procesu de-familializacije, kjer sorodstveni sistemi niso več obvezna oblika
skupnega življenja kakor tudi ne garant socialne pomoči in podpore;

-

procesu opolnomočenja posameznic in posameznikov, ki navkljub oviranostim
zahtevajo večjo kvaliteto življenja;

-

povečanju samozavesti ljudi, ki navkljub oviranosti zahtevajo pravico do izbire,
pravico do kvalitetnih storitev in do življenja v običajnem okolju (Zaviršek, Zorn,
Videmšek, 2001: 201).

Pred razširitvijo ideje osebne asistence so ljudje živeli v zaprtih totalnih institucijah in
je zanje skrbela država ali pa so živeli pretežno v primarnih družinah in so zanje
skrbeli svojci, predvsem ženske, ki za to delo niso prejemale nobenega plačila.
Pogosto so svojci oddali hendikepirano osebo v zavod, da so ohranili plačano
zaposlitev ali pa so zaposlitev opustili in se spopadali le z neplačano skrbjo in iz nje
izhajajočim materialnim pomanjkanjem (op.cit.: 201, 202).
Namen osebne asistence je ohranjanje in povečanje dostojanstva ljudi, da navkljub
oviranosti ostanejo v lastnem domu in znanem okolju in pri tem dobijo dovolj
podpore, da lahko živijo čimbolj samostojno življenje. Osebna asistenca je nujni
pogoj, ki hendikepirani osebi zagotavlja prehod iz odvisnosti v neodvisnost. Ker
večina ljudi potrebuje nekaj-urno pomoč in ne 24-urne oskrbe, je takšna oblika
najprimernejša za široke skupine ljudi (hendikepirane, stare, ljudi z duševnimi
stiskami). Osebna asistenca je nujni del načrtovanega državnega socialnega varstva,
ki temelji na potrebah in pravicah posameznega uporabnika (op.cit.: 202).
Filozofija gibanja za neodvisno življenje vključuje naslednje cilje:
 ANTI-DISKRIMINACIJA: Gibanje deluje proti diskriminaciji ljudi z različnimi
ovirami in si prizadeva za večjo osebno in politično moč.
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 DE-MEDIKALIZACIJA: Družba teži k temu, da ljudi, ki so drugačni, označuje kot
»bolne«. Bolnim pa ni potrebno delati in so izključeni iz vsakodnevnih življenjskih
dolžnosti in so marginalizirani. Zato je pomemben cilj ozaveščanje skupnosti o
razliki med bolnimi ljudmi in normalnimi državljani z ovirami, ki imajo kakor vsi
ostali enake pravice do kvalitetnega življenja.
 DE-PROFESIONALIZACIJA: V družbah je ponavadi uveljavljeno mnenje, da
invalidi potrebujejo posebno nego s strani zdravnikov. Z večjo stopnjo invalidnosti
se predpostavlja, da je za skrb za invalide potrebno vse več strokovnega znanja.
S tem, ko je strokovnjakom pripisana večja moč, je posledično manjše
samozaupanja invalidov v lastno moč. Zato je treba realistično oceniti, kaj je
potrebno, da drugi ljudje storijo za invalide in kaj lahko invalidi storijo sami zase.
 NADZOR NAD ORGANIZACIJAMI ZA INVALIDE: Z zaposlovanjem neinvalidnih
ljudi v organizacijah, ki so namenjene invalidom, se le potrjujejo predsodki, da
invalidi ne morejo zagovarjati svojih stališč. Zato je potrebno, da tudi vodilne
položaje omenjenih organizacij prevzamejo invalidi.
 UPRAVLJANJE LASTNIH SERVISOV: Invalidi so najboljši strokovnjaki za svoje
potrebe, zato izpostavljajo težnjo k upravljanju servisov, ki se ukvarjajo z invalidi.
Nekatere sheme osebne asistence so strogo omejene na zagotavljanje storitev le
znotraj političnih meja skupnosti, zato so včasih namesto problemov invalidov
rešeni le birokratski problemi.
 SKUPINE ZA SAMOPOMOČ: Invalidi včasih potrebujejo pogovor ali nasvet ljudi,
s katerimi se lahko identificirajo, ker so se znašli v enakih situacijah. Izkušnja te
osebe je lahko veliko bolj v pomoč kakor nasvet neinvalidnega strokovnjaka.
 MREŽNO DELOVANJE: Skupna mreža delovanja bi pripomogla k pridobivanju na
politični moči, ki je edina, ki vodi k spremembam. Smiselno bi bilo oblikovati
mrežo hierarhičnih nacionalnih organizacij z lokalnimi oddelki, kar bi omogočilo,
da se v primeru pojava večjih potreb lahko oblikujejo fleksibilne koalicije.
Omenjena mreža bi lahko služila za izmenjavo idej, tehnično podporo in
usposabljanje.
(Ratzka: Personal Assistance as a key to Independent Living).
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Ključna ideja filozofije neodvisnega življenja je opolnomočenje, ki pomeni:
-

imeti sheme osebne asistence, ki invalidom zagotavljajo enako stopnjo
geografske in socialne mobilnosti kot jo uživajo drugi ljudje. To vključuje izbiro
bivanja, delovnih priložnosti, potovanja, oblikovanja družine, ipd.;

-

prilagoditi individualne rešitve individualnim potrebam, ki se lahko sčasoma
spreminjajo;

-

imeti ob istem času dostop do različnih rešitev;

-

imeti individualni nadzor nad skladi za izplačilo plač in administrativnih stroškov;

-

organizirati uporabnike osebne asistence v skupino pritiska, ki bi se pogajala z
vladnimi organi;

-

pomagati in učiti drug drugega zahtevanih znanj, ki so potrebna za vodenje lastne
sheme osebne asistence in iz nje pridobiti čimveč znanj;

-

prepoznati načine, ki vse invalide, ne glede fizično ali mentalno oviro, spodbujajo
k večjemu nadzoru nad svojim življenjem.

(ibid.).

2.1. Osnove zahtev za pravico do osebne asistence
Za izhodišče uradnih skupnih evropskih zahtev po neodvisnem življenju invalidov
lahko opredelimo Evropsko konferenco za neodvisno življenje, ki je potekala 12. –
14. aprila 1989 v Evropskem parlamentu v Strasburgu. Osnove te konference so bili
predlogi ZN, ki svoje članice spodbujajo k zagotavljanju pogojev za čimbolj neodvisno
življenje invalidov. Na omenjeni konferenci so se zbrali predstavniki invalidov iz
Nizozemske, Velike Britanije, Danske, Italije, Švice, Švedske, Francije, Avstrije,
Finske, Belgije, ZDA, Madžarske, Nemčije in Norveške. Konferenca se je
osredotočila na osebno asistenco kot bistven dejavnik, ki vpliva na neodvisno
življenje invalidov. Slednje obsega vsa področja življenja ljudi - npr. bivanje,
mobilnost, izobraževanje, zaposlovanje, ekonomsko varnost ter politični vpliv.
Na kongresu sta bili kot neposredni kršitvi človekovih pravic obsojeni segregacija in
institucionalizacija; vlade držav pa so bile pozvane k uvedbi zakonodaje, ki bi
varovala pravice invalidov, vključno z izenačevanjem možnosti. Udeleženci so se
sklicevali na osnovno pravico do popolne in enake udeležbe v družbi, za njen prvi
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predpogoj pa izpostavili neodvisno življenje in s tem zagotavljanje pomoči preko
storitev osebne asistence, za ljudi, ki jih potrebujejo.
V uvodnem delu Resolucije so udeleženci pozvali vlade in politike k uveljavitvi
naslednjih načel:
1. Dostop do storitev osebne asistence je človekova in državljanska pravica. Te
storitve naj bi služile ljudem z vsemi oblikami invalidnosti, vseh starosti, na osnovi
funkcionalnih potreb, ne glede na osebno premoženje, dohodek ali zakonski in
družinski status.
2. Uporabniki osebne asistence naj bi imeli možnost izbire med različnimi modeli
storitev osebne asistence, ki skupaj omogočajo izbor različnih stopenj nadzora
uporabnika.
3. Storitve bi morale uporabniku omogočiti udeležbo na vseh področjih življenja kot
npr. doma, v službi, v šoli, v prostem času, na potovanjih ter v političnem življenju.
Te storitve bi morale invalidom omogočiti osnovanje družine in izpolnjevanje vseh
odgovornosti, ki so s tem povezane.
4. Omenjene storitve morajo biti dostopne na dolgi rok in sicer 24h na dan, 7 dni na
teden; ali na kratki rok, na osnovi nujnih potreb. Te storitve bi morale vsebovati
pomoč z osebnimi, komunikacijskimi, gospodinjskimi in mobilnimi ter drugimi
podobnimi storitvami.
5. Skrbniki denarnih fondov bi morali zagotoviti zadostno količino sredstev, ki bi bila
na razpolago uporabnikom za primerno usposabljanje uporabnikov in pomočnikov
(asistentov), če tako sodi uporabnik.
6. Financiranje mora vključevati dostojne plače asistentov ter vse ugodnosti, ki
izhajajo iz zaposlovanja ter administrativne stroške.
7. Financiranje naj bi se izvajalo iz več zagotovljenih virov, izplačila pa naj bi se
izvajala kadar posameznik želi.
8. Uporabnik naj bi svobodno odločal o izbiri osebnega pomočnika, vključno z
družinskimi člani.
9. Pomanjkanje virov, visoki stroški, trajnost potreb ali neobstoj storitev naj ne bi bili
vzrok za institucionalizacijo posameznika.
10. Obstajali naj bi enotni sodni postopki, ki delujejo neodvisno od financerjev,
oskrbovalcev ter ocenjevalcev in so izvršeni znotraj doglednega časa in
upravičencu omogočajo prejem pravne podpore na državne stroške.
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11. Invalidi in njihove organizacije morajo biti vključeni v vse stopnje oblikovanja
politike, vključno z načrtovanjem, implementacijo in razvojem.
(The Strasbourg Resolution, European Network on Independent Living).
2.2. Opredelitev neodvisnega življenja
Neodvisno življenje je filozofija in gibanje invalidov, ki si prizadeva za enake pravice
in enake možnosti, samospoštovanje in za pravico do samoodločbe. Neodvisno
življenje pomeni, da invalidi želijo enak nadzor in enake možnosti izbir v vsakdanjem
življenju, ki so drugim ljudem samoumevne. To vključuje odraščanje v njihovih
družinah; obiskovanje šole; zaposlitev, ki je skladna z njihovo izobrazbo in
sposobnostmi; enak dostop do servisov in ustanov družbenega življenja, kulture in
prostega časa. Najpomembnejše pa je, da morajo invalidi imeti nadzor nad svojimi
lastnimi življenji in da lahko mislijo in govorijo sami zase.
Za dosego navedenih ciljev morajo biti izpolnjeni številni predpogoji. Dve ključni
zahtevi sta dostopnost v grajenem okolju, ki vključuje dostopnost stanovanj ter
osebna asistenca. Alternativi sta vseživljenjska odvisnost od družine ali življenje v
instituciji, ki pa sta nezdružljivi s konceptom neodvisnega življenja.
(Ratzka: Please Contribute to Our International Survey on Personal Assistance
Schemes).
2.3. Opredelitev in načela osebne asistence
Osebna asistenca uporabniku omogoča izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, kot so
umivanje,

oblačenje

in

podobno.

Vključuje

gospodinjska

opravila,

kot

so

nakupovanje, pripravljanje hrane in čiščenje. Asistenti pomagajo uporabniku na delu,
v mestu in na potovanjih; pri komuniciranju ali organiziranju dneva. Asistenti, torej,
pomagajo pri tistih aktivnostih, ki bi jih uporabnik, če ne bi bil fizično, zaznavno,
duševno ali intelektualno oviran, opravil sam.

Osebna asistenca pomeni da:
-

so

storitve

prilagojene

individualnim

potrebam

sposobnostim, življenjskim razmeram in pričakovanjem;
21

uporabnika,

njegovim

-

vsak posamezni uporabnik izvaja največji možni nadzor nad organizacijo storitev,
nad izvajalcem, nalogami in časom, načinom in krajem izvajanja storitve;

-

vsak posameznik sam izbere, usposobi, nadzoruje in načrtuje ter, če je potrebno,
tudi odpusti svojega

pomočnika.

Pričakuje

se,

da

bodo uporabniki z

intelektualnimi ali mentalnimi ovirami potrebovali pri omenjenih funkcijah pomoč
tretje osebe.
Osebna asistenca uporabnikom omogoča, da zasedejo enakopravno mesto v družini,
na delu in v družbi z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki jih ima ostala populacija. Z
osebno asistenco osebe z različnimi oviranostmi niso več breme lastnim družinam in
zato njihovim partnerjem ali staršem ni potrebno žrtvovati lastne kariere.
(Ratzka: Please Contribute to Our International Survey on Personal Assistance
Schemes).

Osebno asistenco lahko izvajajo:
-

državne službe (centri za socialno delo, zavodi in druge institucije);

-

nevladne organizacije (uporabniške organizacije);

-

privatne ustanove (podjetja, cerkvene organizacije) (Zaviršek et al., 2001: 202).

Osebna asistenca najpogosteje obsega opravila v domačem okolju, na delovnem
mestu in v javnosti. Praviloma obsega:
-

pomoč pri osebni negi,

-

pomoč pri gospodinjskih delih (nakupovanje, kuhanje, pomivanje, čiščenje, pranje
perila),

-

pomoč pri mobilnosti (spremljanje v prostoru javnega, spremljanje ob obiskih
služb in prostočasnih aktivnosti, pomoč pri preživljanju prostega časa),

-

pomoč na delovnem mestu,

-

pomoč pri komunikaciji (tolmač za gluhe, pomoč pri branju),

-

pomoč v šoli (gre za osebno asistenco invalidnih otrok) (ibid.).

Osebna asistenca omogoča, da posameznik opravlja vse tiste aktivnosti, ki jih zaradi
hendikepa ne zmore opraviti sam. Če ima vsak človek pravico do svobode gibanja,
izbir, bivanja v običajnih okoljih, potem se z osebno asistenco zagotavljajo temeljne
človekove pravice (op.cit.: 203).
22

2.3.1. Financiranje osebne asistence
V svetu sta najbolj razširjena naslednja dva modela financiranja osebne asistence:
1. model neposrednega plačevanja osebne asistence ali delodajalski model:
uporabnik po načelu neposrednega financiranja dobi s strani lokalne skupnosti
namenski denar ali vaučer, s katerim lahko sam zaposli osebnega asistenta;
2. model posrednega plačevanja osebne asistence: osebno asistenco plačuje
socialna služba neposredno na račun osebnega asistenta (ibid.).
Financiranje osebne asistence po posameznih državah bo prikazano v naslednjem
poglavju.

2.4. Idealna nacionalna politika osebne asistence
Na posebno prošnjo IRSSV nam je shemo oziroma kriterije idealne nacionalne
politike osebne asistence prijazno posredoval dr. Adolf Ratzka, dolgoletni strokovnjak
na področju neodvisnega življenja invalidov in osebne asistence, predsednik Inštituta
za neodvisno življenje (Independent Living Institute), ki živi na Švedskem in je sam
upravičen do 18-urne osebne asistence dnevno. V vseh opredeljenih kriterijih kot
primer implementacije navaja švedsko shemo osebne asistence, ki

jo bomo

natančneje opredelili v poglavju o ureditvah osebne asistence v izbranih evropskih
državah.

SEZNAM KRITERIJEV:
a) Dostopnost asistence ali plačil ne sme biti vezana na posebno lokacijo
Npr. na posameznikov dom, določene stavbe, občino ali meje sodne pristojnosti asistenca mora uporabniku slediti znotraj posameznikovega mesta, države in na
potovanjih v tujino.
Načelo: podpira uporabnikovo socialno in geografsko mobilnost, ga osvobaja od
odvisnosti od finančnih situacij in prednosti lokalnih vlad, zmanjša stroške občin
za socialno varstvo, kar izboljša odnos do invalidnih oseb.
b) Dostopnost ni odvisna od dohodkovnega povprečja
Dostop do storitev asistence ni odvisna od uporabnikovih dohodkov ali
premoženja prav tako ne od dohodkov ali premoženja njegove družine.
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Načelo: Zmanjša uporabnikovo odvisnost od družine; zmanjša razloge za nezaposlovanje.
c) Nacionalni ali centralni vir financiranja storitev asistence ali plačil
Načelo: Podpira uporabnikovo socialno in geografsko mobilnost, osvobaja
uporabnike od odvisnosti od finančne situacije in prioritet lokalne vlade, zmanjša
stroške občine za socialno varstvo, kar izboljša odnos do invalidnih oseb.
d) En vir financiranja za vse potrebe asistence
Načelo: Delitev finančnih odgovornosti med različne financerje zmanjša nadzor
uporabnika nad asistenco in njegovim vsakdanjim življenjem in poveča
administrativno delo individualnega uporabnika in negotovost skozi možne spore
med financerji. Če se uporablja več kakor 1 vir financiranja, mora en financer
prevzeti odgovornost nad vsemi za celotno financiranje.
e) Zakonska

upravičenost do storitev asistence in njenega plačila, ki ni

odvisna od finančnega položaja organa, ki je odgovoren za financiranje
Načelo: Omogoča dolgoročnejše načrtovanje uporabnika in njegove družine;
zmanjša odvisnost od nacionalne ali lokalne finančne situacije.
f) Potrebe asistence so izražene v povprečnem tedenskem številu ur
asistence - kot nasprotje uporabi različnih stopenj potreb, ki onemogočajo jasno
določanje količine potrebnega časa, ki ga nekdo potrebuje v vsakdanjem življenju
Načelo: Delo pomočnikov in njihovo plačilo se šteje v urah. Za ljudi, ki ne živijo v
institucijah, ni možno, da bi si delili osebne asistente. Pomočniki, ki delajo zunaj
institucije, v enem časovnem obdobju delajo za enega uporabnika. Tako obstaja
neposredna povezava med plačo in številom ur, ki jih pomočnik naredi.
g) Ocena potreb pokriva vse potrebe uporabnika na vseh področjih življenja
(kot nasprotje podpori za golo preživetje)
Načelo: Če naj se zagotovi uporabnikom pod enakimi pogoji ne le preživetje
ampak tudi sodelovanje v družini, delovnem življenju in v družbi, morajo asistenti
npr. uporabnikom omogočiti:
-

da prevzamejo svoj delež odgovornosti pri vodenju gospodinjstva, vzgoji otrok
in skrbi za starajoče se sorodnike;

-

obiskovanje šole in univerze, prevoz do delovnega mesta in pomoč na
delovnem mestu, spremljanje po opravkih v mestu in na potovanjih po državi
in v tujino;
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-

obiskovanje in aktivne udeležbe na socialnih, kulturnih in političnih dogodkih in
funkcijah.

h) Ocena potreb naj pokriva celotno potrebo po asistenci in ne le zgolj njen del
Načelo: Delno kritje, ki npr. krije zgolj 50% stroškov celotne asistence, vodi v
odvisnost uporabnikov od ostalih virov in od kriterijev sposobnosti ter od
sorodnikov in prostovoljcev.
i) Neposredna plačila (denarno nadomestilo)
Načelo: Denar uporabnikom omogoči, da si kupijo storitve asistence od javne ali
zasebne agencije in hkrati, da lahko zahtevajo kvaliteto storitev. Denar se lahko
razporedi med različne dobavitelje oskrbe ali/in omogoča zaposlitev lastnih
pomočnikov. Neposredna plačila ustvarjajo trg s konkurenco ponudnikov
asistence, kar vodi v izboljšanje svobode odločitev in kvalitete storitev.
j) Uporabniki so odgovorni za uporabo neposrednih plačil
Načelo: Kriterij vključuje več administracije in manj fleksibilnosti za uporabnika in
asistente.
k) Neposredna plačila naj pokrivajo vse stroške, vključno z administrativnimi
Načelo: Pomembno je, da neposredna plačila krijejo stroške zaposlovanja osebe,
kot so npr. stroški asocialnih ur; delavčevo socialno zavarovanje; nezgodno
zavarovanje;

pokojninski

načrt;

počitnice;

porodniški

dopust;

bolniška;

izobraževanje in usposabljanje; stroške spremstva pomočnika na potovanjih, ipd.

2.5. Evropska mreža za neodvisno življenje (ENIL)
Kot je bilo že uvodoma omenjeno, se je leta 1989 v Evropskem parlamentu v
Strasbourgu zbralo preko 80 oseb z različnimi oviranostmi, ki so prišli iz več kot 24
držav in se udeležili 3 dnevne konference na temo osebne asistence, kjer so
ustanovili ENIL- evropsko mrežo za neodvisno življenje.
Mreža ENIL je bila osnovana z namenom, da bi predstavljala invalidne osebe, ki so
dnevno odvisne od tuje pomoči, tako v invalidskih organizacijah, kakor tudi v
političnem življenju.
Naloge ENILA - evropske mreže za neodvisno življenje so da:
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-

preko individualnega vzpodbujanja pripomore k izboljšanju položaja invalidnih
oseb v družbi;

-

širi evropsko mreže za neodvisno življenje na čim več držav;

-

skrbi za izobraževanje o neodvisnem življenju preko seminarjev, učnih delavnic in
razvijanja učnega materiala;

-

razvija evropske koncepte, načela in definicije v zvezi z neodvisnim življenjem;

-

promovira filozofijo in koncept neodvisnega življenja med političnimi strankami,
vladami in ostalimi evropskimi telesi;

-

iščejo sredstva za ENIL- evropsko mrežo za neodvisno življenje, da lahko
izpolnjuje svoje obveze;

-

promovira razumevanje neodvisnega življenja v Evropi;

-

organizira razdeljevanje informacij o neodvisnem življenju.

(Vir: http://www.ljudmila.org/yhd/wwwSlo/modules/vsebina/prispevki.php)
Na ENIL-ovi spletni strani najdemo naslednji seznam centrov za neodvisno življenje
invalidov in drugih organizacij, ki so povezane z mrežo ENIL po posameznih državah
(Vir: http://www.enil.eu.com/documents/centres.htm#anchorAus, 13.4.2004):
1. Avstrija - seznam centrov za neodvisno življenje:
-

BIZEPS - Zentrum fur Selbstbestimmtes Leben (Kaiserstrasse 55/3/4a, 1070
Wien, http://www.bizeps.or.at/),

-

SLI - Selbstbestimmt Leben Initiative Innsbruck (Pradlerstrasse 10, 6020
Innsbruck),

-

Selbstbestimmt Leben Initiative Linz (c/o domino, Mozartstrasse 11/8
4020 Linz),

-

Selbstbestimmt Leben Initiative Salzburg (c/o Sonja Stadler, Fritschgasse 5/4
5020 Salzburg),

-

Behindertenbeauftragter Stadt Innsbruck (SLI - Selbstbestimmt Leben Initiative
Innsbruck),

-

BIZEPS - Zentrum fur Selbstbestimmtes Leben (Leiter der Arbeitsgruppe
"Mobilitaet"),

-

Parlamentsklub die Gruenen (Abgeordnete zum Nationalrat),

-

Leiter der Arbeitsgruppe "Behinderte Menschen und Medien"

-

Vorsitzende von UNIability (Behindertenbeauftragte Uni Graz),
26

-

UNIability, Behindertenbeauftragte Uni Innsbruck (SLI - Selbstbestimmt Leben
Initiative Innsbruck).

2. Nemčija - seznam centrov za neodvisno življenje:
-

ISL Geschåftsstelle (Luitpoldstr. 74c, 91052 Erlangen)

-

ISL-Büro Kassel (Werner-Hilpert-Str. 8, 34117 Kassel)

-

Bifos (Werner-Hilpert-Str. 8, 34117 Kassel)

-

Aktion Autonom Leben (Eulenstr. 74, 22763 Hamburg 50)

-

Selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (c/o Verena Miethbauer,
Woltmannweg 41, 12209 Berlin)

-

Zentrum für selbstbestimmtes Leben (Marienburger Str 32A, 10405 Berlin)

-

Ganzheitliches Bildungs- und Beratungszentrum für behinderte (Frauen- BiBeZ
Maaßstr. 37, 69123 Heidelberg)

-

Hohenloher IG selbstbestimmt Leben (c/o Ingeborg Wiemer, Südstraße 16, 74238
Krautheim)

-

Initiative Selbstbestimmt Leben Dresden (c/o Theresia Degener, ThomasMüntzer-Platz 4, 1307 Dresden)

-

Phönix e.V. "Vorsicht Behinderung!" (Glockengasse 14, 93047 Regensburg)

-

SelbstBestimmt Leben Bremen (Ostertorsteinweg 98, 28203 Bremen)

-

Verbund behinderter Arbeitgeber/innen (Barlachstraße 28/314, 80804 München)

-

Verein zur Assistenz Behinderter Pulheim (Birgit Nabbe, Kiebitzweg 13, 50354
Hürth)

-

Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter – fab (Kurt-Schumacher-Str. 2,
34117 Kassel)

-

Zentrum für selbstbestimmtes Leben Behinderter Erlangen (Luitpoldstr. 42, 91052
Erlangen)

-

Zentrum für selbstbestimmtes Leben Behinderter Jena e. V. (E.-Schneller-Str.10
07747 Jena)

-

Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (Mainz Am Zollhafen
8, 55118 Mainz, http://home.mainz-online.de/zsl)

-

Zentrum für selbstbestimmtes Leben Frankfurt/Main - ZsL FfM (c/o Harald
Reutershahn, Kiesstr. 28, 60486 Frankfurt)

-

Zentrum für selbstbestimmtes Leben Hannover (c/o Bernd Dörr, Wegenerstr. 9,
30175 Hannover)

-

Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Köln (Jakobstr. 22, 50678 Köln)
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-

Zentrum für selbstbestimmtes Leben Nürnberg (c/o Gaby Eder Dennerstr. 6,
90429 Nürnberg 80)

-

WüSL - Selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung Würzburg e.V.
(St.-Benedikt-Str. 4, 97072 Würzburg)

3. Irska - seznam centrov za neodvisno življenje:
-

CIL Dublin 7 (Mr. Joe T. Mooney 52 Bolton Street, Dublin 1)

-

CIL Blanchardstown (Mr. Michael McCabe, Blakestown Community Resource
Blakestown Way, Dublin 15)

-

CIL Cavan (Ms. Susie Duffy, Dublin Road, Cavan)

-

CIL Donegal Letterkenny Resource Centre (Mr. Martin Hopkins, Part Road
Letterkenny, Co. Donegal)

-

Disabled People of Clare (Mr. Dermot Hayes, Roxton, Corofin, Co. Clare)

-

CIL Mayo Aeres (Mr. Michael Corbett, Newport, Co. Mayo)

-

GCIL - Galway Center for Independent Living (Mr. Ronnie Conlon, Unit 10, Town,
Park Centre, Tuam Road, Co. Galway)

-

CIL Tipperary (Mr. Jim Casey, Cabra Road, Thurles, Co. Tipperary)

-

CIL Offaly (Mr. Declan Moran, c/o Historical Society, Bury Quay Tullamore, Co.
Offaly)

-

CIL Waterford (Ms. Mary Whittle, Dallinavella, Dunmore East, Co. Waterford)

-

CIL Roscommon (Ms. Mary Ganley, The resource Centre, Derrane, Co.
Roscommon)

4. Švedska – seznam kooperativ za neodvisno življenje:
-

EMIL (Rinmansgatan 18, 633 46 Eskilstuna)

-

GIL (Stampgatan 15, 411 22 Göteborg, http://www.gil.org/)

-

Kooperativet HIL (Ms. Anki Celander, Södergatan 41, 252 25 Helsingborg,
http://www.hil.m.se/hil.html)

-

Föreningen JAG (Regeringsgatan 67, 111 56 Stockholm)

-

KIL (Storgatan 64, 263 41 Höganäs)

-

STIL (Bondegatan 39, 116 33 Stockholm, http://www.stil.se)

5. Velika Britanija - seznam centrov za neodvisno življenje:
-

West of England CIL (Mr. Jon Duncliff, Courtlands, Leinster Avenue, Bristol B34
1AR)

-

Southampton Centre for Independent Living – SCIL (6 Northlands Road,
Southampton, Hampshire SO1 2LF)
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-

Derbyshire Centre for Integrated Living – DCIL (Long Close, Cemetery Lane,
Ripley, Derbyshire DE56 1AR)

-

Lothian Centre for Integrated Living – LCIL (8 Lochend LHG 8BR, Edinburgh,
Lothian)

-

Greenwich Association of Disabled Peoples' CIL – GAD (Christchurch Forum,
Trafalgar Road, Greenwich, London, SE10 9EQ)

-

Hampshire Center for Independent Living – HCIL (4 Plantation Way, Whitehill
Bordon Hants GU35 9HD)

6. Finska:
-

Kynnys ry (c/o Elisa Pelkonen)

7. Italija:
-

Italian E.N.I.L. Committee (http://www.enil.it)

8. Norveška:
-

ULOBA (http://www.uloba.no)

9. Švica:
-

Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Behinderter

10. Jugoslavija:
- Center for Independent Living Belgrade
Vojvode Stepe 198, Belgrade

2.6. Evropski kongres za neodvisno življenje

V lanskem letu, 26.4. 2003, se je na Tenerifih odvijal 1. evropski kongres za
neodvisno življenje, ki je potekal v okviru Evropskega leta invalidov. Na njem so bila
zopet izpostavljena načela neodvisnega življenja ter potrjeni naslednji sklepi:
-

V vseh aktivnostih javnega sektorja, kakor je načrtovanje infrastrukture,
izobraževanje, promet, zaposlitvena merila in druge storitve, naj se upoštevajo
potrebe invalidov skozi univerzalni in vključevani načrt. Oblika storitev in
implementacija morata slediti načelom neodvisnega življenja in se osredotočiti na
posameznikove individualne potrebe.

-

Osebna asistenca osebam s fizično, senzorno, intelektualno ali drugo oviranostjo
omogoča življenje v skupnosti, ki ga vodijo posamezniki sami, kar omogoča
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polnejšo udeležbo pri vseh aktivnostih. Primeri so: starševstvo, spolno življenje,
izobraževanje, zaposlovanje, okoljski razvoj, prosti čas, kultura in politika.
-

Invalidi bi morali imeti maksimalni nadzor nad svojo oviranostjo in storitvami, ki so
povezane z neodvisnim življenjem. To naj bi vključevalo javno financiranje,
odvetništvo, usposabljanje ter podporo znotraj skupin za samopomoč.

-

Nedopustno je, da so invalidi, ki so državljani Evrope, zaradi pomanjkanja bivalnih
alternativ v skupnosti, še vedno zaprti v stanovanjskih institucijah.

-

Poudariti je potrebno, da so servisi, ki podpirajo neodvisno življenje bistvenega
pomena saj omogočajo uživanje osnovnih svoboščin. Zato morajo biti financirani
s strani vseh vlad.

Evropska unija je bila s strani udeležencev pozvana ali opozorjena, da:
-

nadaljuje s širjenjem politik človekovih pravic, da bi izboljšala kvaliteto življenja
invalidov skozi svobodo izbire in večjo kvaliteto storitev;

-

člani obsojajo kakršenkoli način segregacije in institucionalizacije, ki pomenita
neposredno kršitev človekovih pravic. Vlade morajo implementirati in uveljaviti
zakonodajo, ki ščiti človekove pravice in enake možnosti invalidov;

-

morajo biti invalidi upoštevani kot strokovnjaki svojega življenja. Kot strokovnjaki
imajo pravico in odgovornost, da govorijo sebi v prid. Invalidi potrebujejo nadzor
nad lastnimi organizacijami;

-

sprejme ukrepe, ki bodo na področju storitev podpore invalidom zagotavljali in
prednostno obravnavali skupnostno osnovane rešitve (nad institucionalnim
tipom);

-

mora biti invalidom dana možnost preoblikovanja podpornih storitev za invalide, ki
jih trenutno prejemajo v naravi, v enako količino neposrednih plačil;

-

vlade EU sprejmejo

minimalno stopnjo neposrednih plačil storitev osebne

asistence v vseh državah EU, da bi podprli svobodo gibanja znotraj in med
članicami EU;
-

EU sprejme potrebne ukrepe, da bo preprečila diskriminacijo invalidov ob
prihodnjem napredku genetike, znanosti in tehnologije.

(Tenerife Declaration: Promote Independent Living - End Discrimination against
Disabled People).
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2.7. Sklep
Cilji neodvisnega življenja kot filozofije in gibanja invalidov so anti-diskriminacija, demedikalizacija, de-profesionalizacija, lasten nadzor nad organizacijami za invalide,
upravljanje lastnih servisov, uveljavitev skupin za samopomoč, mrežno delovanje ipd.
Osebna asistenca kot del te filozofije omogoča prehod iz odvisnega v neodvisno
življenje, saj temelji na potrebah in pravicah uporabnika, na njegovih sposobnostih,
življenjskih razmerah in pričakovanjih. Najpogosteje osebna asistenca obsega pomoč
pri opravilih v domačem okolju, na delovnem mestu in v širši javni sferi, financira pa
se prek modela posrednega ali neposrednega plačevanja. S slednjim načinom
financiranja storitev osebne asistence se doseže največja neodvisnost uporabnika.
Osebna asistenca je torej bistveni element, ki omogoča neodvisno življenje.
Omogoča, da uporabniki zasedejo enakopravno mesto v družini, na delu in v družbi z
vsemi pravicami in dolžnostmi, ki jih ima ostala populacija.
Gibanje za neodvisno življenje invalidov postaja vedno bolj razširjena in uveljavljena
oblika delovanja uporabnikov in drugih aktivistov na področju širjenja filozofije
neodvisnega življenja in uresničevanja njenih načel, njihovo delovanje pa tudi
vsebinsko postaja vedno širše.
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3. Ureditev osebne asistence v izbranih Evropskih državah
V tretjem poglavju bodo predstavljene sheme osebne asistence v šestih državah. Pet
(Švedsko, Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo in Nizozemsko) jih je predlagal naročnik
programa, sami pa smo dodali še analizo ureditve osebne asistence v na Slovaškem,
ki je pred nedavnim uredila zakonodajo na omenjenem področju. Podatki o ureditvah
osebne asistence niso dostopni za vse države v enakem obsegu in se ponekod v
večji meri nanašajo npr. na shemo neposrednih plačil, spet drugje pa so zelo
natančno opisane celotne sheme.

3.1. Švedska
Podatke o značilnostih organiziranosti osebne asistence na Švedskem nam je
posredoval dr. Adolf Ratzka. Švedska shema osebne asistence se tudi v ostalih
državah pogosto navaja kot najboljša uveljavljena oblika osebne asistence in
predstavlja zgled za države, ki omenjeno politiko šele začrtujejo.

3.1.1. Uradni naziv zakona
Zakon, ki opredeljuje osebno asistenco (Swedish Code of Statuses SFS, 1993: 387)
je v veljavo stopil 1.1.1994. Njegov namen je zagotoviti enakost in polno udeležbo v
družbi.
3.1.2. Upravičenci do osebne asistence
Upravičenci, ki so dostopni do programa ali servisov osebne asistence so tisti, ki
sodijo v naslednje tri skupine:
1. osebe, ki so mentalno zaostale, so avtistične oz. kažejo simptome, ki so podobne
avtizmu;
2. osebe z znatnimi in trajnimi funkcionalnimi intelektualnimi poškodbami zaradi
poškodbe možganov, ki so jo utrpeli kot odrasli, poškodba pa je bodisi
povzročena z zunanjo silo ali boleznijo;
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3. osebe, ki imajo nekatere druge trajne fizične ali mentalne funkcionalne poškodbe,
ki očitno niso posledica staranja, če te poškodbe povzročajo znatne težave v
vsakodnevnem življenju in posledično pomenijo ekstenzivno potrebo po podpori
in praktični pomoči s strani drugih (ibid.).
3.1.3. Plačilo osebne asistence
Vsi upravičenci do osebne asistence imajo pravico do nadomestila, če ima
posameznik v povprečju potrebo po osebni asistenci več kakor 20 ur tedensko za
bistvene vsakodnevne aktivnosti, kot so osebna higiena, prehranjevanje ali
komuniciranje (za osebe, ki se ne sporazumevajo verbalno). Drugi pogoj pa je, da
oseba ne sme biti starejša od 65 let (osebe, ki so starejše od 65 let in imajo potrebo
po manj kot 20-urni pomoči tedensko, se lahko k lokalnim oblastnem prijavijo za
podobno shemo, vendar v tem primeru nimajo pravice do neposrednih plačil).
Oseba ni upravičena do podpore za tisti čas, ko:
 za uporabnika osebne asistence skrbijo v instituciji, ki je v državni ali občinski
lasti;
 za uporabnika osebne asistence skrbi institucija, ki je financirana s strani vlade ali
občine;
 uporabnik živi v bivalni skupnosti.
Na državni ravni se izvajanje zakona financira iz švedskega sklada za nacionalno
socialno zavarovanje, ta pa se financira iz nacionalnega davka na dohodek. Zakon
se vrši prek regionalnih uradov Nacionalnega sklada za zavarovanje pod nadzorom
Uprave za nacionalno socialno zavarovanje. Stroške prvih 20 ur asistence tedensko
plača lokalna oblast skladu za socialno zavarovanje.
Plačilo osebne asistence se izvaja 1x mesečno, obseg pa je odvisen od števila
»odobrenih ur asistence«. Plačilo pa naj ne bi preseglo vsote, ki jo vsako leto znova
določi vlada. Vlada vsako leto decembra določa povprečno urno postavko, to je
količino denarja za uro asistence, ki jo sklad za socialno zavarovanje plača
uporabnikom v naslednjem letu. Za leto 2004 je vlada določila urno postavko 203
SEK (približno 5.075,00 sit ali 21,3 EUR). Ta znesek se pomnoži s številom
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odobrenih ur asistence in plača uporabniku 1x mesečno vnaprej. Plačilo ni vezano na
prejemnikove dohodke ali na dohodke njegove družine. Uporabnik mora mesečno
podajati poročilo za pridobitev nadomestila za osebno asistenco, podatki pa morajo
vključevati obseg števila ur, ki jih je vsak asistent naredil pri uporabniku v preteklem
mesecu (časovni listi morajo biti podpisani tako s strani uporabnika kakor s strani
asistenta).
Oblika plačila, torej, predstavlja neposredno plačilo.

3.1.4. Ocena potreb osebne asistence
Ocena potreb se opravi na srečanju, na katerega lahko potencialni uporabnik osebne
asistence za podporo privede katerokoli osebo (npr. družinskega člana, drugega
uporabnika osebne asistence, odvetnika). Ocena se izvrši s strani strokovnega
delavca, ki dela na primeru (ponavadi iz področja socialnega dela in ne iz
medicinskega področja) v lokalnem Uradu za socialno zavarovanje. Ocena upošteva
popolno

življenjsko

situacijo

uporabnika

kot

npr.

njegovo

odgovornost

v

gospodinjstvu, vključenost v delo, prosti čas.
Ocena potrebnih ur asistence se po dveh letih ponovi. Če se situacija uporabnika
spremeni, lahko le-ta kadarkoli zaprosi za ponovno oceno. Ocena potrebnih ur
asistence se meri in izraža v številu ur na teden, ko posameznik potrebuje osebno
asistenco. Na oceno potrebnih tedenskih ur asistence se lahko posameznik pritoži,
najprej na lokalni urad za socialno zavarovanje, nadalje na upravno sodišče.
3.1.5. Pogoji za opravljanje osebne asistence, potrebna izobraževanja in oblike
zaposlovanja pomočnikov
Pomočniki ne potrebujejo posebne izobrazbe; od delodajalca pa je odvisno, ali od
svojih zaposlenih zahteva obiskovanje posebnih tečajev in izobraževanja. Obstajajo
številni tečaji, ki jih vodijo različne šole, ki so specializirane za šolanje odraslih.
Izobraževanje pomočnika se plača iz proračuna uporabnika.
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Uporabnik lahko edini razsoja o ustreznosti svojih pomočnikov. Uporabniki lahko
izberejo storitve asistence od kateregakoli ponudnika storitev asistence (lokalne
oblasti, privatnih profitnih organizacij, združenj uporabnikov asistence ipd.) ali
delujejo kot delodajalci svojih pomočnikov in sami zaposlujejo svoje asistente.
Sorodniki ne morejo biti neposredno zaposleni kot pomočniki, razen če so zaposleni
v podjetju ali organizaciji, ki nudi storitve osebne asistence.
Asistenti so lahko zaposleni v kakršnikoli obliki, ki je zakonita in del pogodbe
delavskega združenja. Obstajajo različna združenja, ki imajo interes v zaposlovanju
pomočnikov in tako nudijo različne pogodbe, ki določajo plače in pogoje zaposlitve
(npr. na osnovi dolgoročne zaposlitve za polni delovni čas ali zaposlitve z določenim
mesečnim številom ur in fiksno mesečno plačo ali zaposlitev za določeno število ur z
urno postavko, mesečno plačilo pa je odvisno od števila navadnih in »asocialnih«
(večerne in nočne ure, vikendi, prazniki ipd.) opravljenih ur.
Osebne asistente lahko zaposlujejo lokalne oblasti, privatna podjetja, združenja
uporabnikov ali posamezni uporabniki osebne asistence. V približno 67% primerov
zaposlujejo pomočnike lokalne oblasti, 15% jih zaposlujejo privatna podjetja in prav
toliko združenja uporabnikov. Le približno 3% uporabnikov sami zaposlujejo osebne
pomočnike.

3.1.6. Drugi pomembni podatki
Proračunsko obdobje trenutno traja 6 mesecev, kar pomeni, da lahko uporabniki
načrtujejo porabo denarja za asistenco, hranijo ure ali jih zapravljajo, kar je vse
odvisno od njihovih potreb (za primere, ko je potrebnih več ur - npr. potovanja,
bolezen). Za vse ure, ki niso bile porabljene, je potrebno vrniti denar (seštevek se
odbije od prihodnjega mesečnega plačila). Če število porabljenih ur preseže
odobreno število, mora uporabnik presežek plačati sam.
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3.1.7. Prednosti in pomanjkljivosti rešitve
Prednostne rešitve švedskega modela so:
-

neodvisnost od dohodka uporabnika ali njegove družine, kar spodbuja uporabnike
k iskanju plačanega dela in ne prispeva k slabšanju družinske ekonomije;

-

enota merjenja pomoči so ure, kar je skladno z enoto zaposlenosti pomočnikov;

-

polno kritje stroškov in edini vir plačila, kar odpravlja odvisnost od nadomestnega
financiranja;

-

kritje administrativnih stroškov;

-

nacionalno financiranje, ki uporabniku omogoča gibanje po državi, potovanja v
tujino in preživetja do 6 mesecev v tujini, medtem ko je plačilo asistence
zagotovljeno;

-

polna fleksibilnost pri izbiranju ponudnikov storitev osebne asistence, kar
povečuje konkurenčnost ponudnikov in prispeva k večji kvaliteti storitev;

-

ni zahtev po zaposlovanju zgolj določenih kategorij ljudi (glede na starost,
izobrazbo), ni določenega minimalnih tedenskih ur pomočnika, kar omogoča
uporabniku da izvaja individualno rešitev;

-

odgovornost uporabnika je predpogoj za kritje vseh stroškov;

-

letno določanje urne postavke, ki lahko odraža poraste plač v splošni ekonomiji.

Vendar pa je ureditev prinesla tudi nekaj negativnih posledic. Odkar je akt stopil v
veljavo, sta bili s strani parlamenta določeni dve spremembi, in sicer, v smeri
slabšanja razmer:
-

ni plačil za osebno asistenco v šoli (šola je pristojna za zagotovitev zaposlenih,
ki naj bi pomagali invalidnim učencem);

-

redukcija proračunskega obdobja je bila skrajšana z 12 na 6 mesecev.

Med slabe točke zakona spadajo tudi:
-

nizka urna postavka (že od leta 1994) vodi k razmeram, da v večjih mestih
uporabniki pomočnikom ne morejo ponuditi plač, ki bi bile konkurenčne s plačami
drugih storitvenih služb;

-

vse večje število uporabnikov ne izrabi vseh ur asistence, ki so jim odobrene, ker
imajo težave s pridobivanjem zadostnega števila asistentov, posledica je, da
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morajo vrniti denar. To pomeni, da npr. presežka ne morejo preusmeriti v višje
plače pomočnikov;
-

uporabniki, ki se čutijo prisiljene ponuditi višje plače pomočnikom, tako posledično
nimajo priložnosti za potovanja, saj za plačilo spremljevalnih pomočnikov zmanjka
finančnih sredstev.

3.1.8. Ocena števila uporabnikov osebne asistence na Švedskem
Decembra 2003 je na Švedskem približno 11.000 posameznikov s strani Sklada za
socialno zavarovanje

prejemalo plačila za osebno asistenco. Število predstavlja

približno 0'12% delež celotnega prebivalstva Švedske. Skupaj so imeli od 45.00050.000 osebnih pomočnikov.
(Ratzka: Opis švedske nacionalne sheme osebne asistence).

3.2. Velika Britanija

3.2.1. Uradni naziv zakona
Nacionalni zdravstveni sistem (NHS) in Zakon o skupnostni skrbi (Community Care
Act) iz leta 1993 sta lokalnim oblastem podala glavno pooblastilo za identificiranje in
oceno potreb oskrbe in za zagotavljanje in nadzor varstva. Lokalne oblasti so tudi
morale prevzeti vlogo širšega skupnega načrtovanja in svetovanja, vključno z
oskrbovalci in uporabniki storitev. Community Care Act je stopil v veljavo 1.4.1997 in
je lokalnim oblastim dal možnost (ne pa dolžnosti) za uvajanje neposrednih plačil
(Nolan, Regan 2003: 36).

Aprila 2003 je stopil v veljavo nov zakon, ki lokalne oblasti obvezuje, da uporabnikom
nudijo možnost plačila osebne asistence v obliki neposrednega financiranja (DoH,
2001a, 2002 v: Spandler, 2004: 189).
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3.2.2. Upravičenci do osebne asistence
Osnovni kriterij dostopa do upravičenosti do osebne asistence je, da ima oseba
potrebo po storitvah skupnostne skrbi ter je oboje pripravljena in sposobna voditi
osebno asistenco. Potrebe, ki se krijejo, vključujejo osebno pomoč in pomoč v
gospodinjstvu (HELIOS II, 1996).

Sprva je bila osebna asistenca namenjena predvsem odraslim osebam s telesno
oviranostjo. Z implementacijo Zakona o obveznosti nudenja neposrednih plačil (april
2003) pa se je upravičenost do neposrednega financiranja razširila tudi na ostarele,
ljudi s težavami pri učenju, na osebe z duševnimi motnjami in na mlajše invalide
(Spandler, 2004: 189).
3.2.3. Plačilo osebne asistence
Nobena shema ne krije vseh stroškov osebne asistence. Kritje stroškov je odvisno od
finančnega položaja uporabnika in je pogosto financirano iz več virov (posameznik,
Independent Living Fund, ipd.). Kot smo že poudarili, je z aprilom 2003 v veljavo
stopil zakon o nujnosti nudenja možnosti neposrednih plačil. Neposredna plačila so
lahko nadomestila za kakršnokoli obliko storitev skupnostne skrbi, izjema je le
permanentna stanovanjska oskrba. Plačila pa se izvajajo preko lokalnih oddelkov
socialnih služb.
Neodvisno življenje je v Veliki Britaniji podprto preko Centralne vlade s Fondom za
neodvisno življenje (Independent Living Fund). Lokalne oblasti so pooblaščene za
ustanovitev jasnih mehanizmov svetovanja z uporabniki storitev, vključno z invalidi.

3.2.4. Ocena potreb osebne asistence

Ocena potreb je ponavadi izvršena s strani upravitelja skrbi. Najboljše sheme
omogočajo samooceno potreb s strani uporabnika, o kateri se nato razpravlja z
upraviteljem skrbi. Uporabnik ima možnost svetovanja o lastni oceni potreb s strani
raznih organizacij za invalide (HELIOS II, 1996).
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3.2.5. Pogoji za opravljanje osebne asistence, potrebna izobraževanja in oblike
zaposlovanja pomočnikov
Osebno asistenco lahko opravlja kdorkoli razen ožjih družinskih članov, ki živijo v
istem stanovanju kakor uporabnik. Osebno asistenco pa lahko izvaja bližnji sorodnik,
če ne živi v skupnem gospodinjstvu ali če biva v istem gospodinjstvu kakor
uporabnik, vendar le z namenom zagotavljanja osebne asistence, sicer pa ima lastno
prebivališče (Giudance notes for the 93 fund and extension fund, 2000).
Izobraževanje osebnih asistentov ponavadi izvajajo uporabniki sami ali pa agencije,
ki zaposlujejo pomočnike. Osebni asistenti delajo na osnovi pisne pogodbe, ki določa
število tedenskih delovnih ur, plačilno stopnjo, dovoljen dopust ipd. (HELIOS II,
1996).
3.2.6. Problemi rešitve
Problemi rešitve v VB so naslednji:
-

Zaradi upoštevanja finančne situacije uporabnikov, se marsikateremu uporabniku
ne »splača« sprejeti zaposlitve, ker se z zaposlitvijo zmanjša delež, ki ga za
plačilo osebne asistence nameni država oz. Sklad za neodvisno življenje.

-

Pomanjkanje standardizacije na področju politik lokalnih oblasti, med katerimi so
ene uporabnikom prijazne, spet druge ne (Personal assistance users and work,
1998).

3.3. Nemčija
3.3.1. Neodvisno življenje invalidov
V Nemčiji se odvija kar nekaj novosti na področju zagotavljanja neodvisnega življenja
invalidov.
Centri za neodvisno življenje, ki jih v Nemčiji imenujejo centri za samoodločbo, si
prizadevajo, da bi bilo v vsakdanjem življenju invalidov čim več njihovih lastnih
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deinstitucionalizacijo, skušajo spremeniti obliko in strukturo totalnih institucij ter si
prizadevajo za večje število dostopnih stanovanj za invalide (Programs in Assistive
Technology Education for End-Users in Europe).
V okviru gibanja za neodvisno življenje v Nemčiji deluje 11 centrov za neodvisno
življenje, ki so združena pod krovno organizacijo ISL (Self-determined Living,
Germany), ki je bila ustanovljena leta 1980. Njena naloga je vzgajati in izobraževati
obstoječe svetovalne in informacijske centre ter pospeševati nastajanje novih centrov
na tem področju. Poleg tega skušajo tudi promovirati idejo oz. filozofijo neodvisnega
življenja ter razvijati gosto mrežo centrov za svetovanje in opolnomočenje invalidov
ter tako prispevati k bolj neodvisnemu življenju invalidov v skupnosti (ibid., Situation
of Disabled People in Institutions in Germany, 2001).

3.3.2. Osebna asistenca
V aprilu leta 2003 je v Mainzu potekala konferenca z naslovom Osebna asistenca:
ključ do samoodločbe za invalide, na kateri so sprejeli naslednje zaključke, s katerimi
se je strinjalo tudi nemško Ministrstvo za zdravje in socialne zadeve:
-

Osebna asistenca pomaga pri uresničevanju pravice do samoodločbe za invalide,
zato ker jim daje oz. vrača kompetence za njihovo lastno življenje.

-

Osebna asistenca mora biti zagotovljena celostno, kar pomeni, da uporabniku
storitve ne zagotavlja več dobaviteljev, ampak vse storitve, ki jih potrebuje za
neodvisno življenje, dobi od ene agencije oz. službe. S tem se lahko preseže tudi
tekmovalnost med agencijami v korist tistih, ki zagotavljajo k uporabniku
usmerjene storitve.

-

Osebna asistenca mora preseči obstoječo hierarhijo med različnimi vrstami
pomoči. Pomoč pri t.i. osnovnih potrebah ima precej višji položaj kot pomoč oz.
asistenca za izobraževanje ali prosti čas. Kolikor dolgo se bo to nadaljevalo, toliko
časa invalidi ne bodo imeli priložnosti živeti polno življenje, ker za določene
potrebe ne bodo imeli zagotovljene kvalitetne asistence oz. določenega dela
življenja ne bodo mogli živeti.
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-

Zagotovljeno mora biti toliko ur osebne asistence, kolikor jih uporabnik potrebuje.
Med sodelujočimi mora obstajati enakovreden, partnerski odnos, ki lahko zmanjša
obstoječa nezaupanja v procesu.

-

Osebna asistenca mora biti na voljo vsaki invalidni osebi ne glede na leta in vrsto
invalidnosti.

-

Kvalitetna osebna asistenca vsebuje tudi svetovanje, še posebno v obliki
samopomoči. Ta oblika svetovanja pomeni, da invalidi svetujejo drugim invalidom
oz. uporabnikom, ki iščejo pomoč in nasvet. Za financiranje tovrstnih oblik pomoči
mora poskrbeti država oz. lokalna oblast in neodvisne agencije.

-

Podlaga za kvaliteto osebne asistence morajo biti uporabnikove želje in potrebe,
ne pa potrebe storitvenih služb in institucij. Kvaliteta osebne asistence se lahko
meri le s tem, koliko samoodločbe je prinesla v življenje uporabnika.

-

Osebna asistenca mora biti zagotovljena z zakonom, po možnosti v obliki
samostojnega člena zakona SGB IX (del zbirke socialnih zakonov). Forum
invalidnih odvetnikov pa je zadolžen za pripravo predloga, načrta zakona (Zolle,
2003).

Osebno asistenco razumejo kot obliko podpore, pomoči osebi v vsakdanjem življenju
ne glede na to, ali gre za asistenco invalidu, ki asistenta zaposli, na domu, ali pa gre
za asistenco na delovnem mestu, v šoli ali pa za druge oblike asistence, ki jih nudi
neka organizacija (ibid.).
Če nekdo v vsakdanjem življenju potrebuje pomoč druge osebe, to večinoma pomeni
njegovo odvisnost od te osebe, izgubo kvalitete življenja, pomilovanje ipd. Največkrat
je potrebna pomoč zagotovljena in financirana le v zavodih, domovih in drugih
institucijah.
Koncept osebne asistence podira tradicionalno mišljenje o skrbi in pomoči drugih.
Odločitve v zvezi z osebno asistenco se od dobavitelja storitev prenesejo k
uporabniku. Ta tako sam izbere svojega osebnega asistenta, pridobi pa tudi druge
kompetence in kontrolo na tem področju (ibid.).
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Osebna asistenca, ki omogoča participacijo invalidov v skupnosti, razen asistence na
delovnem mestu, ki je že del zakona SGB IX, še vedno ostaja področje, ki čaka na
zakonsko opredelitev.
Kritike na konferenci v Mainzu so se nanašale tudi na to, da je zvezni parlament po
sprejetju zakona SGB IX in zveznega zakona o enakopravnosti 'pozabil' na
urejevanje osebne asistence, ki mora postati zakonska pravica (ibid.).

3.3.3. Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo
V Nemčiji se je za primer odvisnosti od tuje pomoči leta 1994 razvila posebna oblika
obveznega socialnega zavarovanja (long-term care insurance, LTCI). Danes tako vsi
zaposleni za tovrstno zavarovanje odvajajo mesečno 1,7% svoje plače.
Uvedba LTCI je v nemški prostor prinesla precej novosti: tekmovalnost in konkurenco
med dobavitelji dolgotrajne socialne in zdravstvene oskrbe; odgovornost za
zagotovitev ustrezne oskrbe se je porazdelila med zavarovalne agencije in regije, vsi
dobavitelji oskrbe (neprofitne organizacije, javni zavodi, državne institucije, profitna
podjetja ipd.) pa so začeli delovati po enakih pogojih in enakih cenah (Roth, Reichert,
2003; Leichsenring, 2003; Hartmann).
Oseba, ki potrebuje dolgotrajno oskrbo, je definirana kot nekdo, ki zaradi fizične ali
duševne bolezni ali oviranosti potrebuje dolgotrajno (več kot pol leta trajajočo)
specifično obliko pomoči in oskrbe (pomoč pri osebni higieni, prehranjevanju,
gospodinjenju, mobilnosti).
Dajatev se pridobi na podlagi zdravniškega poročila oz. zdravnikove ocene
uporabnikovih potreb. Ta ocena vključuje ugotovljeno stopnjo potreb glede na tri
kategorije in opredelitev elementov individualnih storitev. Služba, ki bo zagotavljala
uporabniku storitve, mora na podlagi tega pripraviti obširen dokument o oskrbi
(Hartmann).
Potrebe uporabnika so na podlagi zdravniške ocene razvrščene v tri kategorije:
-

kategorija 1: potreba po oskrbi in pomoči najmanj 1.5 ure,
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-

kategorija 2: potreba po oskrbi in pomoči najmanj 3 ure,

-

kategorija 3: potreba po oskrbi in pomoči najmanj 5 ur.

Uporabnikom sta na voljo dve možnosti prejemanja sredstev za plačevanje oskrbe,
višina sredstev pa se razlikuje od kategorije do kategorije. Odločijo se lahko za
vaučerje, s katerimi potem plačujejo določeno storitev pri dobavitelju, ki je pridobil
licenco za opravljanje te dejavnosti ali pa za direktno izplačilo denarja, s katerim
potem kupujejo storitve na trgu. Višina dajatve v primeru vaučerjev je višja, kot če
uporabnik prejema denar direktno na svoj račun, vendar pa se kljub temu večina
prejemnikov odloča za slednjo možnost.
Neposredno izplačilo denarja prejemniku se giblje od 205,41 do 665,00 EUR
mesečno, če pa se dajatev »izplačuje« v obliki vaučerjev, vsota znaša od 384,92 do
1.432,00 EUR, za najtežje primere 1.918,00 EUR mesečno, vendar le v obliki
vaučerjev (Hartmann).
Ura pomoči na domu se v Nemčiji razlikuje od regije do regije, odvisno od sprejetega
dogovora med dobavitelji storitev in zavarovalnicami. Ceno ure pomoči na domu je
težko določiti, ker je cena storitve odvisna od elementov posamezne storitve (vsako
storitev se lahko definira z 12 elementi). Cena se, torej, ne oblikuje na uro ampak na
podlagi elementov storitev. Približna cena ure pomoči na domu se vendarle da
izračunati - giblje se od 23 do 25,5 EUR (Hartmann).
Danes se s sredstvi iz LTCI plačujejo v glavnem vsi stroški za oskrbo na domu
(pomoč pri osebni negi, storitve na domu, prehrana, omogočanje mobilnosti) ter tudi
oskrba v negovalnih domovih. Tri četrtine vseh prejemnikov dajatve je starih 65 let in
več (Kodner, 2003; Roth, Reichert, 2003).
V mestnih in urbanih okoljih Nemčije različne službe nudijo storitve oskrbe na domu
(npr. v Hamburgu je več kot 400 takšnih ponudnikov), medtem ko v ruralnih predelih
raznolike ponudbe primanjkuje, saj nekje tovrstno ponudbo zagotavljata le eden ali
dva ponudnika (Hartmann).
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V Nemčiji so se po uvedbi LTCI stroški za dolgotrajno oskrbo skoraj podvojili. Celotni
izdatki LTCI-ja so v letu 2001 znašali 16,78 milijarde EUR, medtem ko je bilo za
dolgotrajno oskrbo v letu 1995 porabljenih 2,3 milijarde EUR denarnih sredstev.

3.4. Francija
3.4.1. Neodvisno življenje invalidov
Francija je aprila 1998 v Strasbourgu sodelovala na prvi evropski konferenci
neodvisnega življenja, kjer je bila glavna tema osebna asistenca. Skupaj z drugimi
državami (skupaj jih je bilo 14) je pozvala vlade in odgovorne politike k priznanju
neodvisnega življenja in osebne asistence kot osnovne človekove pravice ter
upoštevanju še ostalih enajst načel, ki so jih sprejeli na takratni konferenci (The
Strasbourg Resolutions, 1998, Independent Living Institute).

3.4.2. Individualno financiranje oskrbe - Individualizirana dajatev za neodvisnost
(Personalised independence allowance – APA)
Za ljudi, ki ne morejo sami skrbeti zase in potrebujejo raznovrstne oblike pomoči in
podpore za neodvisno življenje v skupnosti, v Franciji obstaja posebna oblika
individualnega financiranja (personalised independence allowance - APA). Ta oblika
financiranja, ki je bila uzakonjena leta 2001, nadomešča staro specific dependance
allowance.
Prejemniki so razvrščeni v 6 različnih skupin glede na stopnjo izgube samostojnosti
oz. neodvisnosti (lestvica AGGIR3). Prejemniki morajo imeti najmanj 60 let, živeti
doma, v družini ali v negovalnem domu. Njihove ocenjene potrebe morajo biti
razvrščene v eno od prvih štirih stopenj AGGIR lestvice. Dajatev ni odvisna od
trenutnih prihodkov, premoženja in drugih dajatev, ki jih prejema posameznik.

3

AGGIR – francoska ocenjevalna lestvica izgube samostojnosti (Gerontological Independence, the

Group Iso Ressources)
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Individualno financiranje v Franciji je organizirano preko sistema vaučerjev.
Prejemnik dajatve z vaučerji plačuje dobavitelja storitev na domu (oskrbovalca tudi
osebno zaposli) oz. v instituciji, kjer je nastanjen, s to dajatvijo plača del stroškov.
Z dajatvijo APA za oskrbo na domu se poleg oskrbe financirajo tudi različne oblike
pomoči, funkcionalna preureditev stanovanja po meri uporabnika, dnevni centri,
dostava obrokov hrane na dom ipd. Višina dajatve APA za oskrbo na domu je
odvisna od ocenjene izgube samostojnosti in znaša od 457 EUR do 1067 EUR na
mesec. Če stroški mesečne oskrbe presegajo 971 EUR, prejemnik prejme še
poseben finančni dodatek.
Tudi pri institucionalni oskrbi višina dajatve zavisi od tega, v katero stopnjo po AGGIR
lestvici so razvrščene potrebe prejemnika. Obstajajo tri višine dajatve (za potrebe
razvrščene v 1. in 2. stopnjo, za potrebe v 4. in 5. stopnji ter za potrebe v 5. in 6.
stopnji).
Vsota APA se posebno oblikuje, če stroški institucionalne oskrbe za uporabnika
presegajo 2.025 EUR mesečno. Dajatev se lahko izplača direktno uporabniku,
negovalnemu domu, kjer je posameznik nastanjen ali pa oskrbovalni službi, ki jo je
prejemnik izbral. Večinoma se omenjena dajatev financira iz države, ostalo pa
prispeva še t.i. nacionalni sklad za neodvisnost, v katerega se zlivajo sredstva za
socialno varnost.
Individualno dajatev za neodvisno življenje je v letu 2002 prejemalo 650.000 oseb. V
letu 2000 je okoli 60.000 oseb prejemalo pomoč na domu od 1600 služb, ki se s tem
ukvarjajo (Frossard et al., 2003; Leichsenring, 2003).

3.5. Nizozemska

Po pregledu dostopne literature ugotovimo, da Nizozemska nima enotnega oz.
celovitega sistema podpore neodvisnega življenja invalidov, zato so podatki omejeni
predvsem na shemo neposrednega financiranja, ki se nanaša zgolj na določene
kategorije invalidov. Poleg omenjene sheme kot izjemno pomembnega opredeljujejo
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tudi koncept neformalne pomoči, katero bomo opredelili v zadnjem delu tega
poglavja. Med dostopno literaturo (najnovejša je iz leta 2002) ni nikjer opisan koncept
osebne asistence.

3.5.1. Uradni naziv zakona, ki ureja neposredno financiranje
Ekvivalent neposrednih plačil se na Nizozemskem imenuje »Persoonsgebonden
budget (PGB)«, ki pomeni, da ima vsaka upravičena oseba lasten proračun, ki ga
lahko razporeja individualno. V letu 1996 je bil ta sistem uveden v sektor nege in
oskrbe in za mentalno ovirane osebe. Fizično ovirani ljudje imajo omejene možnosti
za neposredna plačila. Za implementacijo dela sistema PGB so zadolžene lokalne
oblasti (Van Brussel).
3.5.2. Upravičenci do neposrednih plačil
Do neposrednih plačil so upravičene mentalno ovirane osebe in nekatere fizično
ovirane osebe. Ljudje s fizično oviranostjo so upravičeni do neposrednih plačil, če
potrebujejo dolgotrajno skrb – za obdobje, daljše od treh mesecev (Nolan, Regan,
2003: 34).
3.5.3. Dostop do neposrednih plačil
Prosilci za neposredna plačila se morajo prijaviti v regionalni pisarni ne glede na to,
kakšno obliko zavarovanja imajo. PGB je osnovan na Zakonu o izjemnih medicinskih
stroških. Po prijavi so prosilci umeščeni na čakalno listo, kar pomeni, da lahko čakajo
na vrsto tudi 1 leto. Po sprejemu prijave so s strani zaposlenega v pisarni ocenjene
prosilčeve potrebe po vrsti pomoči. Nato je oblikovan progam oskrbe, ki opredeljuje
potrebe po negi in oskrbi. Lastnik proračuna lahko izbere dobavitelja oskrbe, število
delovnih ur ter obliko podpore (ibid.).
Shema individualnih računov naj bi bila namenjena različnim področjem človekove
oskrbe, ne samo fizični, ampak tudi materialni oskrbi (na primer za funkcionalno
preureditev stanovanja). Vendar pa so v praksi nizozemski individualni računi
namenjeni bolj ali manj le nakupu socialnih in zdravstvenih storitev, ki jih odobri
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ocenjevalna komisija, le majhen del sredstev se lahko porabi za nakupe dobrin po
lastni želji (De Klerk, 2001: 195 v Ex, Gorter, Janssen, 2003).
3.5.4. Plačilo storitev
Regionalna služba za oskrbo nakaže osebi, ki je upravičena do dajatve, denarna
sredstva direktno na račun ali pa se dajatev »izplača« preko vaučerjev, s katerimi
prejemnik potem plačuje storitve, za katere je regionalna ocenjevalna komisija
odobrila, da se lahko financirajo s to dajatvijo.
Nekateri prejemniki dajatve, torej, sami urejajo in organizirajo mrežo storitev zase,
lahko pa si izberejo tudi posrednika, oziroma agencijo, ki se s tem ukvarja. Storitve, ki
so plačljive s to dajatvijo, mora odobriti regionalna ocenjevalna komisija.
V preteklosti so obstajale tri različne vrste t.i. individualnih računov glede na vrsto
oskrbe, ki

bo s temi sredstvi plačevala: dajatev za nego in oskrbo, dajatev za

intenzivno nego na domu, dajatev za skrb za duševno zdravje; od leta 2003 pa
obstaja samo ena skupna oblika te dajatve. Za nego in oskrbo je uporabnik prejel
maksimalno 136 EUR za tri ure oskrbe dnevno; če pa je potreboval več kot tri ure
oskrbe dnevno, je prejel še dodatnih 136 EUR na dan, seveda če je to odobrila že
prej omenjena komisija. Določene dodatne storitve, ki jih posameznik želi od
socialnih servisov, mora plačati sam.
Ta način financiranja predaja moč odločitve v uporabnikove roke, zato se morajo tudi
dobavitelji socialnih in zdravstvenih storitev obnašati bolj tržno in usmerjeno k
uporabniku. Negovalni domovi in druge institucije lahko sedaj svoje storitve
»prodajajo« tudi zunaj svojih zidov (De Klerk, 2001: 195 v Ex, Gorter, Janssen,
2003).

3.5.5. Vrste delovnih sporazumov
Lastnik proračuna lahko izbira med sporazumom z organizacijo, ki zagotavlja storitve
nege oz. oskrbe, ki se imenuje storitvena pogodba, lahko pa sklene pogodbo z enim
ali več individualnimi dobavitelji nege oz. oskrbe (Van Brussels).
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3.5.6. Obseg storitev, katerim je namenjen PGB
PGB lahko obsega nego in osebno skrb, ki se nanaša na vsakdanje življenje in pa
vsakdanja gospodinjska opravila (ibid.).

3.5.7. Neformalna oskrba
Princip neodvisnega življenja še ni popolnoma uveljavljen in je omejen le na nekatere
kategorije invalidov. Nizozemska pripisuje velik pomen neformalni pomoči / oskrbi
(mantelzorg), ki je opredeljena kot dolgotrajna pomoč, ki ni nudena s strani
profesionalnih dobaviteljev oskrbe temveč s strani oseb iz neposredne bližine osebe,
ki potrebuje pomoč (družinski člani, prijatelji, sosedje ipd). Neformalna pomoč je s
strani države priznana kot bistveni del celotnega sistema hišne oskrbe, med
uporabniki so tudi invalidi. Ocena razširjenosti neformalne oskrbe pravi, da se ¾
domače oskrbe opravi z neformalno pomočjo. Povprečen obseg tedenske
neformalne oskrbe znaša 18 ur. Na eni strani je pogosto neformalna oskrba dopolnilo
k profesionalni oskrbi, na drugi strani pa je pogosto tudi alternativa profesionalni
oskrbi. Priznane so štiri oblike neformalne pomoči (gospodinjenje, osebna nega,
psiho-socialna podpora, pomoč pri negi). Na Nizozemskem obstaja približno 80
podpornih »točk«, katerih ključne aktivnosti so emocionalna podpora in svetovanje,
informiranje, usposabljanje, izobraževanje, praktična podpora ter nudenje možnosti
zamenjave za čas odsotnosti zaradi počitnic. Podpora s strani države torej obsega
zgolj financiranje omenjenih točk ter ustanovitev ekspertnega centra za neformalno
pomoč (Huisman, 2002: 28).
Iz navedenega sledi, da Nizozemska še nima razvitega celovitega sistema
neodvisnega življenja, saj je razvoj te sheme še zelo na začetku, njena togost in
birokratske ovire pa omejujejo njeno uporabnost le na manjše število uporabnikov.
Kljub temu pa podatki kažejo, da se je število prejemnikov sredstev iz sheme
individualnih računov od leta 1996, ko jih je bilo 4.000, do leta 2.000 povzpelo na
16.000 (De Klerk, 2001: 195 v Ex, Gorter, Janssen, 2003).
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3.6. Slovaška
3.6.1. Pilotski programi na področju neodvisnega življenja invalidov
Leta 1997 so na Slovaškem začeli z izvajanjem dveh pilotskih projektov na področju
neodvisnega življenja invalidov, ki sta bila financirana s strani programa Phare
(program Evropske unije). Projekta sta se izvajala pod okriljem Inštituta za neodvisno
življenje.
Prvi program je bil program osebne asistence, z drugim pa so skušali uvesti enoten
taksi transport za invalide. Zahvaljujoč obema projektoma so takrat testirali in tudi
sprejeli koncept osebne asistence (Brichtova, 1998).

Na osnovi uvajanja taksi sheme se je izkazalo, da je oblika zagotavljanja
prilagojenega transporta za invalide, ki želijo živeti neodvisno življenje, primernejša in
lahko uspešno nadomesti specialne transportne servise, ki so bili bolj pogosti.
Prednost takega običajnega taksi transporta je v tem, da lahko taksi-kombi
uporabljajo vsi, ne glede na to, ali uporabljajo voziček ali ne. Avtomobili so opremljeni
s prenosnimi klančinami, zadnji sedeži so hitro premakljivi, da se lahko pripravi
prostor za uporabnika z vozičkom in ta lahko med vožnjo na njem tudi sedi. Invalidom
so bili za tovrstne prevoze na voljo vaučerji, s katerimi so tako subvencionirali
prevoze za tiste, ki bi drugače velik del svojih prihodkov porabili za plačevanje
prevozov (ibid.).

Uspeh teh projektov je pripeljal strokovnjake in politike do spoznanja, da je potrebno
pripraviti boljšo in bolj napredno zakonodajo na tem področju ter vzpodbuditi
delovanje alternativnih servisov, ki bi zadovoljevali potrebe ljudi z različnimi
oviranostmi (ibid.).
3.6.2. Zakonodaja za področje osebne asistence
Zakon, ki ureja osebno asistenco na Slovaškem, se imenuje Social Assistance Act.
Uzakonjen je bil maja 1998, v veljavo pa je stopil januarja 1999.
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Zakon ureja:
-

neposredno financiranje osebne asistence;

-

neposredno financiranje nakupa pomožnih naprav oz. pripomočkov;

-

dajatev za popravilo in vzdrževanje pomožnih naprav oz. pripomočkov;

-

dajatev za nakup avtomobila;

-

neposredno financiranje transporta, npr. taksi prevozov;

-

podpora, donacija za adaptacijo lastnega stanovanja, hiše ali garaže;

-

dajatev kot nadomestilo za dodatne, izredne stroške za življenje z invalidnostjo
(ibid.).

3.6.3. Neposredno financiranje
Pri oblikovanju Zakona o socialni asistenci ter uvajanju neposrednega financiranja
osebne asistence so se Slovaki zgledovali po ureditvah, ki jih imajo druge
demokratične dežele, še posebno po švedski ureditvi. Z uvedbo neposrednega
financiranja so skušali invalidom zagotoviti bolj neodvisno vsakdanje življenje ter jim
omogočiti, da postanejo enakovredni državljani. Za politike je bil pri uvedbi tovrstnega
financiranja socialnih storitev glavni argument, da je takšne oblika večinoma cenejša
in bolj učinkovita od klasičnih socialnih storitev. Sredstva neposrednega financiranja,
ki jih ureja Zakon o socialni asistenci, se, seveda lahko kombinirajo z različnimi
socialnimi servisi, kot so pomoč na domu, specialni transporti, dnevni socialni in
varstveni centri, organizacija kosil na domu ipd.
Z zakonom, sprejetim leta 1998, imajo vsi državljani z različnimi oblikami invalidnosti
pravico do mesečne dajatve za osebno asistenco, ki jo izplačuje država. Višina
mesečne dajatve za osebno asistenco se oblikuje glede na odobreno število ur
osebne asistence. Število odobrenih ur osebne asistence se določi za eno leto,
maksimum je 24 ur osebne asistence na dan. Višina dajatve za osebno asistenco je
odvisna tudi od trenutnih prihodkov in premoženja upravičenca.
Dajatev za mobilnost prejemajo mesečno tisti invalidi, ki ne morejo uporabljati javnih
prometnih sredstev (avtobusi, tramvaji, vlaki), ampak samo individualna javna
prevozna sredstva - prilagojene taksije. Maksimalna višina dajatve je določena z
zakonom (ibid.).
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3.6.4. Osebni asistenti
Uporabnik lahko za izvajanje osebne asistence najame osebnega asistenta, lahko
zaprosi za domačega pomočnika na pristojnem uradu, kjer potem sami izberejo in
pošljejo pomočnika k uporabniku; nego in pomoč pa lahko prejema tudi v instituciji.
Osebnega asistenta lahko uporabnik poišče sam, lahko pa se pridruži združenju
uporabnikov, kjer potem poišče primernega asistenta.
Uporabnik z izbranim osebnim asistentom sklene pogodbo, ki vključuje:
-

katere oblike aktivnosti oz. storitev se bodo v okviru osebne asistence izvajale;

-

kje se bodo storitve izvajale in kako pogosto;

-

dolžnosti in pravice osebnega asistenta.

Osebni asistent je lahko vsakdo nad 18. letom starosti. Starši invalidnih otrok, ki so
stari od 7 do 18 let, ne smejo biti njihovi osebni asistenti (ibid.).

3.6.5. Prednosti in slabosti Zakona o socialni asistenci
Prednosti:
-

osebna asistenca je oblikovana glede na potrebe in želje uporabnika;

-

uporabnik ima v procesu pomoči aktivno vlogo;

-

uporabnik lahko izbira med neposrednim financiranjem ali pa storitvam, ki jih
zagotavlja država (ibid.).

Slabosti:
-

višina sredstev neposrednega financiranja je odvisna od trenutnih prihodkov in
premoženja uporabnika;

-

višina dajatev je prenizka, da bi pokrila vse stroške;

-

neposredno plačilo za osebno asistenco ne vključuje administrativnih stroškov
(npr. za agencijo, ki vodi oz. upravlja osebno asistenco).

Na Slovaškem se zavedajo, da s sprejetjem Zakona o socialni asistenci niso uspeli
pokriti vseh področij, kjer so lahko državljani z različnimi nezmožnostmi
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diskriminirani. Za to bi potrebovali celo paleto posameznih zakonov ali obsežen
zakon proti diskriminaciji.

3.7. Sklep
Kakor je razvidno iz predstavitve, so sheme osebne asistence po državah različne.
Med analiziranimi državami bi najprej lahko napravili najenostavnejšo delitev na
države, ki imajo zakonsko opredeljeno osebno asistenco (Švedska, Velika Britanija,
Slovaška) in države, ki osebne asistence še nimajo zakonsko opredeljene, invalidnim
osebam pa zagotavljajo druge oblike pomoči (Nemčija, Nizozemska, Francija), npr.
neposredno financiranje določenih storitev.
Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da neposredna plačila in individualni računi, ki
v določenih primerih omogočajo plačevanje storitev osebne asistence, postajajo
zakonsko določene oblike pomoči v mnogih državah. Nekatere države ne sprejmejo
zakonskih aktov, ki bi se nanašali neposredno na osebno asistenco, temveč
sprejmejo zakonodajo, ki ureja neposredno financiranje. Ali kot pravi Spandlerjeva,
so se neposredna plačila

razvila na osnovi udejanjanja filozofije neodvisnega

življenja, socialnega modela invalidnosti in kritike zdravstvenega modela invalidnosti.
Z uveljavljanjem neposrednih plačil je upravičencem omogočen dostop do
zaposlovanja osebnih asistentov. Če strnemo, torej lahko rečemo, da so se zahteve
za neposredna plačila razvila pravzaprav znotraj urejanja osebne asistence
(Spandler, 2004:188-189).

Ker je torej osebna asistenca zakonsko opredeljena le v treh izmed opazovanih
držav, in sicer, na Švedskem, v Veliki Britaniji in na Slovaškem, je smiselno na tem
mestu, v tabelarni obliki, podati odgovore na temeljna vprašanja, ki jih je posredovalo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ureditev osebne asistence po
posameznih državah je povzeta v Tabeli 3.1.
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Tabela 3.1.: Ureditev osebne asistence po posameznih državah

organ, ki obravnava
ure osebne asistence

kategorije
upravičencev
možnosti pritožb
upravičenca
kdo lahko opravlja
osebno asistenco
kdo lahko zaposli
asistenta
vsebina osebne
asistence
organ, ki določa ceno
ure osebne asistence
oblika financiranja

Švedska

Velika Britanija

Slovaška

lokalni urad za socialno
zavarovanje
mentalno zaostali,
avtisti, osebe z znatnimi
intelektualnimi, fizičnimi
ali mentalnimi
funkcionalnimi
poškodbami,
da, v 2. stopnjah

lokalne oblasti
osebe s fizično
oviranostjo, ostareli,
osebe s težavami pri
učenju, osebe z
duševnimi motnjami in
mlajši invalidi
/

vsi državljani z
različnimi oblikami
invalidnosti

kdorkoli, razen
družinskih članov

kdorkoli, razen ožjih
družinskih članov

osebe, starejše od 18.
let; za otroke (7-18 let)
ne starši

lokalne oblasti, privatna
podjetja, združenja
uporabnikov, uporabnik
storitve po izbiri

uporabnik, servisi, ki
nudijo storitve pomoči
storitve skupnostne
skrbi

vlada
neposredno

neposredno in
posredno, po izbiri

neposredno

/

/

/

podatki o zmanjšanju
števila zavodov

Če bi tako tudi mi med analiziranimi državami poskušali izpostaviti najboljši primer
ureditve osebne asistence, se pridržujemo ugotovitvam, ki kot tako navajajo švedsko
shemo, saj omogoča fleksibilnost uporabnika.

Ker pa je švedski sistem blaginje

precej različen od slovenskega, popolna preslikava švedskega modela osebne
asistence najbrž ni mogoča.
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4. Osebna asistenca in nevladne invalidske organizacije v Sloveniji:
praksa in pričakovanja
V pričujočem poglavju želimo predstaviti na eni strani izvajanje osebne asistence v
obliki projektov posameznih invalidskih društev, po drugi strani pa želimo predstaviti
pričakovanja in vizije nekaterih invalidskih društev in zvez društev v zvezi z
načrtovanim zakonskim urejanjem osebne asistence v slovenskem prostoru, saj se
izkušnje in pričakovanja potencialnih uporabnikov zdijo pomembne pri implementaciji
osebne asistence.

4.1. Slovenska primera dobre prakse

V prvem delu poglavja bosta predstavljena dva primera dobre prakse v slovenskem
prostoru:
-

primer programa osebne asistence, ki ga izvaja Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Koper in

-

projekt "Neodvisno življenje hendikepiranih" , ki ga izvaja društva YHD.

4.1.1. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper se še z ostalimi osmimi regijskimi
društvi slepih in slabovidnih združuje v Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije,
katera opravlja na državni ravni določene skupaj dogovorjene naloge za potrebe
vsega članstva. V Zvezo je vključenih 3.459 slepih in slabovidnih, ki preko nje in
svojih društev uresničujejo zagotavljanje svojih specifičnih potreb, ki izhajajo iz
slepote ali slabovidnosti.
MDSS Koper deluje na območju desetih občin obalno-kraške in notranjsko-kraške
regije. Včlanjuje slepe in slabovidne občane vseh starostnih in socialnih struktur. Na
dan 19. avgust 2002 je bilo v društvo vključenih 316 članov (http://www.kidpina.si/~mdsskp/indexS.html).
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Program: OSEBNA ASISTENCA IN NEGA SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB
-

Namen in cilji programa: Določeno število slepih in slabovidnih oseb živi samih,
saj iz različnih razlogov odklanjajo institucionalno varstvo. Med drugim je to tudi
predrago, tako, da ga iz lastnih dohodkov ne morejo pokrivati. Zato se tudi
odločajo za nadaljnje samostojno življenje v okolju, kjer so do tedaj živeli. Zaradi
invalidnosti (slepote ali slabovidnosti) pa potrebujejo pri opravljanju nekaterih
opravil občasno pomoč druge osebe. Z izvajanjem tega programa je na ta način
posamezniku omogočeno še naprej živeti polno in ustvarjalno življenje v sredini in
okolju, v katerem je preživel dotedanji del življenja.

-

Uporabniki programa in njihovo število: Slepe in slabovidne osebe – 14
uporabnikov.

-

Kriteriji in opredelitev upravičenosti: Do osebne asistence in nege so upravičene
osebe, ki živijo same in po definiciji slepote in slabovidnosti sodijo v 2., 3., 4. ali 5.
kategorijo, torej vsi, ki imajo nad 90 % izgube vida, ob upoštevanju socialnoekonomskega položaja posameznika in morebiti njegove družine.

-

Izvajalci programa: javni delavec – 2.088 ur letno, prostovoljci - aktivisti 60 ur
letno, tajnik društva 174 ur letno.

-

Vsebina programa: glede na evidentirane potrebe po koriščenju osebne asistence
in nege s strani slepih in slabovidnih, ki jih obravnavajo v MDSS Koper, je za
vključitev v program izkazalo interes 12 slepih in 4 slabovidne osebe. Program se
izvaja na podlagi izdelanih kriterijev in opredelitvi upravičenosti koriščenja
tovrstne pomoči, v prvi vrsti s koordiniranim načinom dela med tajnikom društva,
uporabnikom in izvajalci. Le-ti na podlagi dnevnih razporedov izvajajo zadolžitve,
ki jih izkazujejo uporabniki.

-

Način izvajanja: individualno delo s posameznikom, ter občasna srečanja
uporabnikov.

-

Trajanje programa: skozi vse leto.

-

Način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti: poročila uporabnikov in izvajalcev z
občasnim preverjanjem službe društva, ter kontrola Zavoda RS za zaposlovanje.

(http://www.kid-pina.si/~mdsskp/programl.htm)

55

4.1.2. Projekt "Neodvisno življenje hendikepiranih" društva YHD
Projekt "Neodvisno življenje hendikepiranih" je začel delovati leta 1992. Takrat še
neformalna skupina Youth Handicapped Deprivileged je bila hkrati avtor, organizator
in uporabnik projekta. Iz nje je kasneje nastalo YHD - Društvo za teorijo in kulturo
hendikepa, ki je sedaj odgovorni in pravni nosilec projekta, ki je nastal kot odgovor na
iskanje rešitev za življenje zunaj institucij, tako v okrilju svoje družine ali pa
samostojno v lastnem gospodinjstvu (http://www.ljudmila.org/yhd).

1. Komu je projekt namenjen
Projekt je namenjen vsem hendikepiranim, ki hočejo in želijo živeti neodvisno
oziroma v svojem stanovanju izven zavodov, domov za ostarele in drugih
institucionaliziranih oblik življenja, ki so namenjene posebno njim. Že sama definicija
neodvisnega življenja pove, da si posameznik sami urejajo svoje življenje, glede na
svoje zmožnosti, želje in potrebe (ibid.).

2. Delovanje v praksi
Izvajalci projekta delujejo v obliki svetovanja in iskanja rešitev glede na vsakega
posameznika posebej. Po izraženem interesu hendikepiranega posameznika za
takšno obliko življenja (izpolnitev vprašalnika in sprejem obveznosti in pravic
vključenih v projekt) je potrebno uskladiti možnosti z željami, najti primerne
odgovarjajoče osebne asistente ter jih izobraziti glede načina in narave dela, ki ga
bodo opravljali. V vse te stopnje mora biti neposredno vpleten hendikepiran
posameznik, ki tako dejansko upravlja svoje lastno življenje. Po individualnem
razgovoru s vsakim posameznikom, ki se želi vključiti v projekt, se prične z iskanjem
primernih kandidatov za osebne asistente. V projektu so izrabili zaposlovanje oseb
preko programov subvencioniranega zaposlovanja: Javna dela in Tisoč novih
možnosti, ker je to edini način, da stroške osebne asistence pokrijejo iz uradnih virov
(prijava na javni razpis, na podlagi predstavljenega projekta preko pravnega
izvajalca). Zaposlijo se brezposelne osebe, ki se z dopolnitvijo prostovoljcev
izmenjujejo tudi do 24 ur na dan (po potrebi) v stanovanju posameznika vključenega
v projekt. Le-ta si sam izbere osebe (ki morajo izpolnjevati določene pogoje iz
naslova programa Javnih del ali Tisoč novih možnosti) in jim s koordinatorjevo
pomočjo razloži vse svoje potrebe, način in vrsto dela. Usposabljanje osebnih
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asistentov je v prvi vrsti neformalno – s strani uporabnika samega, enkrat na leto pa
tudi izvedejo formalno izobraževanje za osebne asistente. Koordinatorji projekta
delujejo na način Centrov za neodvisno življenje. Na ta način si posameznik sam
organizira in vodi osebno asistenco, ki jo potrebuje ali pa s pomočjo koordinatorjev
projekta. Osebna asistenca vključuje osebno nego, gospodinjska opravila, spremstvo
in druga fizična opravila, ki jih uporabnik ne more opravljati oziroma potrebuje pri tem
določeno pomoč. To poleg številnih drugih prednosti zagotavlja posamezniku eno
temeljnih človekovih pravic, pravico do možnosti izbire in odločanja o lastnem načinu
življenja, hkrati pa tudi dolžnost do odgovornosti za svoja dejanja.

Poleg koordiniranja osebne asistence, vodenja formalnosti okoli zaposlovanja in
zagotavljanja sredstev - financiranja si društvo YHD – Društvo za teorijo in kulturo
hendikepa prizadeva na osnovi rezultatov raziskave pripraviti tudi predlog za
zakonske spremembe s ciljem priznavanja neodvisnega življenja kot enakovredne
možnosti »institucionalnim rešitvam«. Raziskava bo zajela v natančni analizi
obstoječe vidike socialnega varstva in pravic hendikepiranih. Na osnovi te raziskave
in rezultatov projekta se bo predlog sprememb tudi oblikoval.
(ibid.)

3.Vizija razvoja projekta
Oktobra 2002 je bilo v program vključenih 45 hendikepiranih posameznikov, trenutno
pa je v program vključenih 70 hendikepiranih posameznikov (predstavitev YHD na
seminarju NAP in primeri dobre prakse, 26.5.2004), njihove izkušnje pa so bistveno
pripomogle k oblikovanju strategije razvoja projekta. Cilj projekta je ustanovitev
Nacionalne mreže za neodvisno življenje s pripadajočimi lokalnimi Centri za
neodvisno življenje. Centri za Neodvisno življenje so neke vrste agencije, vodene s
strani samih hendikepiranih oseb, ki svoje kliente oskrbujejo z osnovnimi servisnimi
storitvami za neodvisno življenje: s praktičnimi in pravnimi nasveti, podporo pri
iskanju financiranja za zaposlovanje osebnih asistentov, svetovanje in nudenje
informacij, izobraževanje kandidatov za osebne asistente, mobilni servis ipd.
Koordinator v centrih ima nalogo vodenja evidence zaposlenih, njihove prisotnosti na
delovnem mestu, posreduje v primeru spora med zaposlenim in uporabnikom ter
obvešča uporabnika o drugih pomembnih zadevah. Ko govorijo o centrih
neodvisnega življenja niti približno ne mislijo na bivanjske strukture, skupnosti in
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institucije ampak so to »pisarne« na lokalni ali regionalni ravni povezane v
nacionalno mrežo. Ena od njihovih pomembnih aktivnosti je zbiranje izkušenj in
posredovanje le-teh zainteresiranim. Pogosto so osebne izkušnje in premagovanje
določenih ovir posameznika, lahko pomembna spodbuda in izziv nekomu drugemu
ali pa nam nasvet prihrani trošenje energije po nepotrebnem. Center za neodvisno
življenje na nacionalni ravni bi organiziral in izvajal izobraževanje za osebne
asistente, strokovne delavce in tudi za same hendikepirane, ki bi pri odločanju za
neodvisno življenje izkazali potrebo in željo po izobraževanju na različnih področjih.
Za uresničitev tega bi bilo potrebno za delovanje centrov ustanoviti na nacionalnem
nivoju sklad za neodvisno življenje, za plačilo osebnih asistentov pa je potrebna
ureditev zakonodaje v smislu finančne podpore vezane na posameznika in njegove
potrebe. Za sledeče ni potrebno »najti« novih denarnih sredstev ampak le
prerazporediti obstoječa sredstva, ki jih je naša država odstopila za reševanje tega
področja.
(ibid.)

4. Poklic osebni asistent
Za potrebe programa je bilo v oktobru 2002 zaposlenih 46 osebnih asistentov.
Največ asistentov je bilo starih med 25 in 35 let (43%), sledijo mlajši asistenti v
starosti do 25 let, katerih je bilo 26%, asistentov starih od 35 do 45 let pa je bilo 20%.
Med asistenti je bilo tudi 11% starih nad 45 let. Navedeni podatki reflektirajo shemo
uporabnikov osebne asistence, med katerimi je bilo 18% mlajših od 25 let, 41% med
25 in 35 let, dobra četrtina med 35 in 45 let, 15% pa starejših od 45 let.
Med uporabniki je bilo 47% žensk in 53% moških, med asistenti pa več kot dve tretjini
žensk (69%) in 31% moških.
Glede na izobrazbeno strukturo med asistenti prevladujejo tisti s končano srednjo
šolo, katerih je bilo 58%, 22% asistentov je imelo končano osnovno šolo, petina pa
poklicno šolo.
(Poropat, K., Bohinc, E.: 2004, 21-25)
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Društvo je oblikovalo predlog profila poklica osebni asistent / osebna asistentka, ki je
predstavljeno v spodnji tabeli.
Tabela 4.1.: Predlog za profil poklica osebni asistent / osebna asistentka
PODROČJA DELA
Nega in pomoč pri vseh
življenjskih aktivnostih
uporabnika

DELA IN NALOGE (nekaj konkretnih primerov)
osebna nega; oblačenje; slačenje; WC,
- kopanje in pomoč pri umivanju,
- pomoč pri hranjenju in pitju,
- pri slepih osebah bere dnevno časopisje, pošto itd.,
- namestitev na voziček (pri težjih osebah s pomočjo dvigala)
Spremstvo
- pomoč pri gibanju; vožnja vozička, pomoč pri namestitvi, upravljanju
in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč
pri orientaciji slepe osebe ali pomoč gluhi osebi;
- spremstvo po opravkih, nakupih, prostem času, na prireditve na
poti,..
Pomoč pri gospodinjskih
- kuha po navodilih uporabnika;
opravilih
- pere in lika;
- pospravljanje ob prisotnosti in navodilih uporabnika;
- oskrba in nega uporabnika / starša ob njegovi prisotnosti in navodilih
(opravlja eno polovico gospodinjskih opravil, polovica od uporabnika).
Pomoč na delovnem
- pomaga pri izvajanju vseh aktivnosti, ki jih uporabnik potrebuje na
mestu in izobraževalnem
svojem delovnem mestu; namešča delovna sredstva in predmete
procesu
dela,
- slepim osebam bere, tipka in ureja razno dokumentacijo in literaturo.
Zagotavljanje kakovosti
- varnost osebnih podatkov,
- spoštovanje intime uporabnika,
- spoštovanje etičnih načel, načel neodvisnega življenja oz. odločitev
ter suverenosti uporabnika;
- spoštovanje drugih sprejetih medsebojnih pravil, odgovorov in
pogodbenih obveznosti.
Komunikacija
- z uporabnikom,
- z drugimi osebami le v vednosti uporabnika, na njegovo zahtevo in s
pooblastilom,
- z drugimi, ko gre za senzorne ali druge komunikacijske ovire, pri
katerih uporabnik potrebuje določeno pomoč ali posredovanje,
- s starši ali skrbnikom, le ko gre za mladoletno osebo ali težje
duševno prizadeto,
- z odgovorno osebo, ki izvaja supervizijo oz. rešuje spore in konflikte,
- z odgovornimi na servisu, društvu, organizaciji ali podjetju.
Vir: Profil poklica: Osebni asistent / osebna asistentka, YHD, 2004

5. Projekt podpirajo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, MOL – Oddelek
za zdravstveno in socialno varstvo, Zavod RS za zaposlovanje, občine – naročnice
programa JD ali nosilke deleža za zaposlene osebe preko programa TNM (Mestna
občina Ljubljana, Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi, Turnišče) uporabniki projekta
ter številni drugi posamezniki in posameznice, ki že leta podpirajo, zagovarjajo in
ustvarjajo

ideje

zapisane

v

manifestu

neodvisnega

življenja.

Projekt se je razvil s pomočjo MATRA programa in Zavoda za odprto družbo –
Slovenija (http://www.ljudmila.org/yhd).
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4.2. Vizije in predlogi za oblikovanje sheme osebne asistence nekaterih
slovenskih invalidskih organizacij
V tem poglavju bo predstavljenih pet invalidskih organizacij – tri društva ter dve zvezi
društev, ki se, med drugim, zavzemajo za uveljavitev osebne asistence v slovenskem
prostoru, saj smo v elaborat želeli vključiti tudi mnenja in pričakovanja potencialnih
skupin uporabnikov v zvezi z ureditvijo osebne asistence.
Najprej bo predstavljeno Društvo za teorijo in kulturo hendikepa YHD, ki se zdi najbolj
aktivno na tem področju, o čemer, nenazadnje, priča tudi njihova spletna stran, ki je
bila eden izmed virov zbiranja podatkov o tej organizaciji ter o viziji neodvisnega
življenja invalidov in osebne asistence pri nas. Poleg tega pa so nam iz društva
poslali tudi svojo publikacijo Osebna asistenca za neodvisno življenje. Društvo od
leta 1992 tudi izvaja programe osebne asistence, kar bo predstavljeno v četrtem
poglavju kot eden izmed primerov dobre prakse v Sloveniji.
Nato bodo predstavljene štiri invalidske organizacije (dve društvi ter dve zvezi
društev), ki so se odzvale na naše prošnjo o posredovanju mnenj in pričakovanj v
zvezi z urejevanjem neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence pri nas. To
so: Sožitje – zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije, Društvo
študentov invalidov Slovenije,

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in

društva za nezgodne poškodbe možganov Vita, ki je član Sončka - Zveze društev za
cerebralno paralizo Slovenije.

4.2.1. Društvo za teorijo in kulturo hendikepa YHD
4.2.1.1. Kratka predstavitev invalidske organizacije
Društvo sestavljajo hendikepirani posamezniki in posameznice, ki verjamejo in
delujejo po filozofiji neodvisnega življenja. Združeni so v svoji različnosti, da bi lažje
dosegali cilje. Namen YHD je promocija neodvisnega življenja in razvijanje ter širitev
mreže na nacionalnem in mednarodnem nivoju; izobraževanje o neodvisnem
življenju

za

osebne

asistente,

uporabnike,

strokovnjake,

starše

in

drugo

zainteresirano javnost; svetovanje in informiranje o možnostih neodvisnega življenja;
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zbiranje in posredovanje literature, audio in video produkcije s področja hendikepa,
založniška dejavnost; organiziranje akcij v podporo ali iz protesta; izvajanje
programov s področja socialnega varstva in vseh drugih dejavnosti, ki prispevajo k
enakopravnejšemu življenju; zavzemanje za enake možnosti hendikepiranih oseb,
boj proti diskriminaciji, predsodkom in stereotipom na vseh področjih družbenega
življenja ter obveščanje in osveščanje javnosti, sodelovanje pri oblikovanju ukrepov
na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.
YHD se zavzema za enakopravne možnosti in odgovornosti hendikepiranih ljudi na
vseh področjih družbenega življenja; upoštevanje pravic hendikepiranih kot
človekovih pravic in ne zgolj socialnih; spremembo zakonodaje in politike s tega
področja; razvoj teorije hendikepa ter emancipacijo in samo-determinacijo.
YHD se ukvarja z mnogimi dejavnostmi in različnimi projekti. Naj naštejemo le
nekatere:
-

Neodvisno življenje hendikepiranih je projekt, namenjen vsem posameznicam in
posameznikom, ki želijo živeti izven institucionaliziranih oblik skrbi, upravljati s
svojim življenjem in odgovarjati za svoje odločitve. Zato je bistvenega pomena
osebna asistenca, ki jim omogoča obvladovanje vsakodnevnih aktivnosti, katerih
zaradi svojega hendikepa ne morejo opravljati sami. Osebna asistenca vključuje
osebno nego, gospodinjska opravila, spremstvo,… tudi do 24 ur na dan.
Posameznik ima možnost izbire osebnega asistenta in vrsto želene pomoči.

-

SOT 24,5 je klubski prostor za promocijo in spodbujanje kulture hendikepa, kjer
prirejajo koncerte, razstave, organizirajo okrogle mize, izobraževanja in
predavanja ter predvajajo nekonvencionalne filme, ki se po filmski govorici ali
vsebini dotikajo hendikepa. Vse dejavnosti in prireditve so odprte javnosti. Klub
deluje ob torkih, sredah in četrtkih med 20.00 in 23.00 v Mestu Metelkova, stavba
Lovci.

-

AWOL - Časopis za socialne študije je teoretska revija, katere namen je odpirati
prostor teoretskim refleksijam položaja marginalnih družbenih skupin.

YHD podpirajo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, občine: Ljubljana,
Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi, Turnišče, MOL – Urad za mladino, Oddelek za
kulturo MOL, Urad RS za mladino, Zavod RS za zaposlovanje, Fundacija za
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financiranje

invalidskih

in

humanitarnih

organizacij

ter

številni

prostovoljci.

(Vir: http://www.ljudmila.org/yhd/wwwSlo/modules/vsebina/article.php?storyid=59)
4.2.1.2. Mnenja in pričakovanja invalidske organizacije v zvezi z neodvisnim
življenjem invalidov ter osebno asistenco
Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je v letu 2004 izdalo bilten z naslovom
Osebna asistenca za neodvisno življenje, v katerem so zbrani prispevki o
raznovrstnih vidikih osebne asistence. Da ne bi podvajali npr. opredelitev osebne
asistence, bomo izpostavili tiste dele prispevkov, ki se neposredno nanašajo na
mnenja, vizije in predloge društva.

V prispevku z naslovom Pasti profesionalizacije osebne asistence avtorica Elena
Pečarič izpostavi, da se je izraz osebna asistenca v zadnjem času uveljavil in razširil
tudi pri nas, nadalje pa ugotavlja, da se kot profesionalna figura vse bolj pojavlja tudi
v slovenskem prostoru, vendar se jo »mnogokrat neprimerno uporablja, saj se jo
skuša reducirati na stare oblike pomoči, kot so npr. oskrbovalci, negovalci v
institucijah, patronažne službe, zaposleni v bivanjskih skupnostih in izvajalci pomoči
na domu«. Ta redukcija se avtorici zdi »nedopustna, saj ima osebna asistenca
določene poklicne značilnosti, ki jo ločijo od ostalih oblik pomoči ali servisov in so z
vidika uporabnika temeljnega pomena za neodvisno življenje«.
Ker »osebna« asistenca pomeni, »da ima uporabnik kar največjo možno kontrolo nad
organizacijo in oblikovanjem servisa osebne asistence glede na lastne individualne
potrebe, zmožnosti, življenjske pogoje ter želje«, iz tega sledi, da zato »obstoječi
servisi pomoči ne morejo biti poimenovani osebna asistenca, saj zahtevajo
prilagoditev uporabnika na določen servis in obratno. V njih namreč poteka določen
način izvajanja servisa, ki v marsičem omejuje in ovira posameznika v njegovi izbiri in
odločitvah; določitev lokacije npr. stanovanjske skupine, obseg storitve, oblika
izvajanja in izvajalec storitve, možnost kontrole. Uporabnik mora v drugih servisih
preprosto sprejeti obstoječa pravila in razpoložljivo osebje. Za takšne servise je
značilno, da so oblikovani piramidalno oz. hierarhično in uporabnik je praviloma prav
na dnu te piramide in se mora podrejati pravilom in odločitvam, ki jih sprejemajo
ljudje na vrhu. Zato poudarek na 'osebni' asistenci ponazarja dejstvo, da mora biti
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asistenca oblikovana in izvajana po meri posameznika in njegovimi individualnimi
potrebami. 'Osebna' tudi pomeni, da uporabnik sam odloča o tem, katere aktivnosti
bo prenesel na asistenta oz. kdo, kdaj in kako mu bo nudil potrebno asistenco«.

Avtorica izpostavi naslednje probleme profesionalizacije osebne asistence:
1. Standardizacija:
 enotni kriteriji na račun brisanja razlik;
 zahtevanje znanj in veščin ne glede na vrsto in obseg dela ter
 neupoštevanje individualne zahteve posameznika;
 klasično socialno delo temelji na medikalizaciji in psihologizaciji uporabnikov.
2. Formalizacija:
 zmanjšanja fleksibilnost potencialnih kandidatov in omejitev ponudbe na trgu
delovne sile.
3. Izobraževanje:
 kdo bo oblikoval vsebino in obseg izobraževanja?
 kdo bo izvajal izobraževanje?
 kakšno vlogo ima v tem procesu uporabnik?
4. Nevarnosti izobraževanja:
 prenašanje institucionalnih praks in metod dela,
 vnašanje medicinskega pristopa in obravnave.
Pečaričeva poudari, da standardizacija in formalizacija vodita k zmanjšani
fleksibilnosti poklica, ki mora ustrezati različnim individualnim potrebam in željam
uporabnika ter zmanjša ponudbo ustreznega razpoložljivega kadra, nenazadnje pa
vpliva tudi na verjetnost priučitve in prenašanja preživetih in stereotipnih praks.
Nadalje je tudi izpostavljen pomislek, da »obstaja in grozi velika nevarnost
medikalizacije poklica in vnašanje skrbniškega odnosa ter pokroviteljstva nad
uporabnikom«, kar je v nasprotju z zagovarjanjem vizije neodvisnega življenja.
V prispevku je poudarjena nevarnost enačenja osebne asistence s storitvami pomoči
na domu ter »preslikave starih vzorcev institucionalnega skrbniškega načina pomoči
in prakse dela v lokalna okolja in na dom uporabnika«.
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Uporabnik naj bi kot delodajalec odločal o tem, kdo bo pri njem delal, katere naloge
bo opravljal, kako, kdaj in kje. Zato bi moral imeti sposobnosti, da si poišče in izbere
ustreznega asistenta; da ga izobrazi; da vodi evidenco prisotnosti in druge
pomembne podatke, ki izhajajo iz obveznosti zaposlovanja; reševati konflikte in
supervizijo – imeti možnost odpustiti asistenta.
Avtorica nadalje izpostavi tudi osebno izkušnjo, iz katere povzema, da so »za osebne
asistente primernejše osebe, ki niso iz socialno-zdravstvenih poklicev in nimajo
delovnih izkušenj v domovih in institucijah«. Ti naj bi »bili bolj odprti za nove delovne
izkušnje in ker nimajo predhodnega 'vedenja', bolje in lažje

ustrežejo zahtevam

posameznega uporabnika. Niso obremenjeni s pravili stroke, z vrsto diagnoze
uporabnika in drugimi metodami postopanja ter pravili vedenja«. Iz tega sledi, da naj
bo osnovno izobraževanje izvedeno s strani uporabnika, ki izbere sebi ustreznega
asistenta. V nadaljevanju Pečaričeva še enkrat izpostavi, da je potrebno razbliniti
»zdravorazumski predsodek, da vsakdo ni primeren za osebnega asistenta, pri
čemer se seveda misli na določene kategorije ljudi. Predvsem t.i. rizične skupine ali
težje zaposljive osebe kot so: starejše osebe, bivši odvisniki, fizično hendikepirane
osebe, prvi iskalci zaposlitve, matere samohranilke,.. . V praksi se je izkazalo, da so
mnogokrat prav ti ljudje, zaradi lastnega položaja in stigmatizacije, še bolj dovzetni in
občutljivi za opravljanje tovrstnega dela, so odgovorni in vestni in se ne obnašajo kot
»normalni v odnosu do drugačnih«.«
Na koncu pa je izpostavljeno tudi mnenje, da zaradi starih praks in priučenih navad, v
katerih živi večina hendikepiranih ljudi, tudi vsak uporabnik ni avtomatično in a priori
sposoben upravljati lastne osebne asistence.
(Pečarič: Pasti profesionalizacije osebne asistence, 2004:17-20)
Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je na svojih spletnih straneh objavilo tudi
Manifest neodvisnega življenja, ki ga predstavljamo v Prilogi.
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4.2.2. SOŽITJE - Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije
4.2.2.1. Kratka predstavitev invalidske organizacije
Sožitje - Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije je prostovoljna,
nepolitična starševska organizacija s socialnimi in človekoljubnimi cilji. Sestavljajo jo
vsa društva za pomoč duševno prizadetim, ki delujejo na območju (51 društev v
katera je včlanjenih 20.000 individualnih članov). Zveza povezuje in spodbuja
dejavnosti lokalnih in področnih društev ter izvaja skupno dogovorjene akcije, v korist
ljudi z motnjo v duševnem razvoju in njihovih svojcev. Temeljne naloge Zveze in
lokalnih društev so: osveščanje družbe, urejanje družbenega položaja in življenjskih
razmer ljudi z motnjo v duševnem razvoju in njihovih svojcev, informiranje svojcev o
pravicah prizadetih družinskih članov ter pomoč pri njihovem uveljavljanju.
Pomembne dejavnosti so še: organizacija družabnih, športnih in kulturnih dejavnosti
ter letovanj, izobraževanje in informiranje svojcev za uspešnejšo obravnavo otrok ter
založniška dejavnost. V Sožitje je vključenih 48 lokalnih in področnih društev z več
kot 20.000 člani, ki prostorsko in vsebinsko, s svojo dejavnostjo, delujejo na celotnem
slovenskem ozemlju.
Sožitje je včlanjeno v Mednarodno ligo organizacije za pomoč duševno prizadetim
(Inclusion international), ki ima svoj sedež v Bruslju. Sodeluje zlasti s sorodnimi
organizacijami Lebenshilfe v Avstriji in v Nemčiji ter s podobnimi organizacijami v
sosednjih državah (Vir: http://www.svet-sios.si/clanice.htm).
4.2.2.2. Mnenja in pričakovanja invalidske organizacije v zvezi z neodvisnim
življenjem invalidov ter osebno asistenco
V SOŽITJU uvrščajo institut osebne asistence osebam z motnjami v duševnem
razvoju v širši okvir njihovih temeljnih človekovih pravic in v okvir obravnavanja te
skupine ljudi kot subjektov teh pravic. Le tako je mogoče ugotoviti, da gre za
kompleksno in zapleteno problematiko, ki je ni mogoče omejiti le na njen
»tehnicistični« del.
Zavzemajo se za politike, ki tem osebam selektivno zagotavljajo določen del njihovih
osebnih pravic, predvsem s pomočjo sistemskih oblik zagovorništva ali zastopanja in
ne sprejemamo politik, ki temeljijo na odvzemanju teh pravic, kot na primer odvzem
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poslovne sposobnosti v celoti, podaljševanje roditeljskih pravic in obveznosti,
omejevanje ali odvzem volilne pravice, omejevanje zaposlovanja in podobno.
Zavzemajo se torej za to, da osebe z motnjami v duševnem razvoju zadržijo svojo
subjektiviteto v tolikšni meri, v kakršni je to le mogoče.

Zagovarjajo tudi individualne pristope, ki temeljijo na oceni potreb posameznika, ne
pa večje oziroma širše skupine, ki je praviloma opredeljena le parcialno in pogosto le
s stališč posameznih strok (ne pa celovito). Tak pristop je v zvezi z osebami z
motnjami v duševnem razvoju še posebej sporen, ker ne gre le za oceno njihovih
sposobnosti, temveč se v veliki meri soočamo s sprejemanjem vnaprej določenih
meril o tem, kaj je »normalno« in kaj »posebno« (drugačno) – to velja tako za družbo
kot celoto kot tudi za individualno raven. Pri tem odločanju osebe z motnjami v
duševnem razvoju niso partner v procesu odločanju, saj jim tega položaja danes (še)
ne priznavamo.
Zveza Sožitje zagovarja v različnih situacijah razširitev možnosti do lastne izbire,
pluralističen pristop, ki ne temelji le na eni možnosti ali ozkem izboru. Zato so
zagovorniki

možnosti

individualnega

financiranja

posameznika,

izhajajoč

iz

specifičnega osebnega stanja. Zavedajo se, da bi obrat iz skupinskih rešitev na
raven posameznika zahteval visoko stopnjo strokovnosti. Takšna sprememba se ne
bi smela omejiti samo na »tehnicističen« pristop, temveč bi morala izhajati iz
temeljnih človekovih pravic in načela nediskriminacije (oseb z motnjami v duševnem
razvoju) kot temeljnih moralnih in etičnih, pa tudi pravnih norm, ki jih je potrebno
spoštovati.
V Zvezi SOŽITJE se globoko zavedajo tudi tega, da objektivne danosti v določenem
trenutku realno omejujejo možnosti, ki jih je država sposobna priznavati in zagotoviti.
Ne gre samo za finančne možnosti, ampak predvsem za politiko, ki nakazuje
izvedbene rešitve za posameznika ali posebno skupino. V primerjavi s položajem v
nekaterih drugih evropskih državah je Slovenija za osebe z motnjami v duševnem
razvoju relativno urejena družba, ki pa še vedno krepko sloni na različni oblikah
institucionalne zaščite. To velja tako za otroke, kakor tudi za odrasle osebe.
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Pojem osebnega pomočnika so vedno povezovali s funkcionalnim pristopom
zadovoljevanja potreb posameznika; nikoli jim ni pomenil le merilo za raven storitev,
ki jih tak pomočnik lahko zagotavlja. Zato so tudi podprli rešitev, ki jo je predlagalo
MDDSZ, namreč uvedbo nove socialno-varstvene pravice za osebe z težkimi
motnjami v duševnem razvoju v spremembi Zakona o socialnem varstvu z uvedbo t.i.
družinskega pomočnika. Ob tem so videli v prvi vrsti razširitev možnosti do izbire
posameznika, na načelni ravni so bili, glede na njihove koncepte, zadovoljni z
»lokacijo« pravice (pravica invalida in ne izvajalca storitve, za razliko od podobne
rešitve v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, kjer je dana možnost
staršem otrok s težko motnjo v duševnem razvoju, da opustijo zaposlitev, če se
odločijo za osebno nego takega otroka, pod pogojem, da ga ne oddajo v celodnevno
institucionalno varstvo). Podprli so tudi možnost, da so poleg staršev družinski
pomočniki lahko tudi še drugi družinski člani in tretje osebe. Sprašujejo pa se, kako
bo mogoče v praksi izpeljati udeležbo upravičenca v tistem delu, ko naj bi sam
sodeloval pri izbiri družinskega pomočnika, saj v položaju, ko ima taka oseba
podaljšane roditeljske pravice, ali celo odvzeto poslovno sposobnost, sama sebe ne
more zastopati niti soodločati.
Razlike med formulacijama osebnega pomočnika (osebna asistenca) in družinskega
pomočnika doslej niso obravnavali kot primarno vprašanje, ker jih je bolj zanimalo
funkcionalno področje izvajanja pomoči. Zato so ob sprejemu sprememb Zakona o
socialnem varstvu vsebinsko spremljali področja dela družinskega pomočnika. Menili
so, da so vse štiri alineje iz 18.j člena tiste, ki so pri uveljavitvi družinskega
pomočnika najbolj pomembne. V njihovem primeru je zelo težko govoriti o
pričakovanjih uporabnikov, če so tu mišljene osebe s težkimi motnjami v duševnem
razvoju. Gotovo je to povsem drugače pri ostalih, predvsem telesnih invalidih.
V zvezi SOŽITJE bi bili zelo zadovoljni, če bi se pravice do osebne asistence razširile
tudi na skupino uporabnikov zmerne in težje motnje v duševnem razvoju, saj bi bilo v
tem primeru njihovo osebno sodelovanje mnogo pomembnejše in lažje izvedljivo,
čeprav v določenem pravno-formalnem smislu še vedno oteženo zaradi določb
nekaterih drugih obstoječih zakonov.
(Vir: Dr. Alenka Šelih, predsednica zveze Sožitje in Tomaž Jereb, direktor Zveze
Sožitje, dopis z dne 22.3.2004)
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4.2.3. Društvo študentov invalidov Slovenije
4.2.3.1 Kratka predstavitev invalidske organizacije
Društvo želi združevati vse študente invalide ne glede na stopnjo in vrsto invalidnosti.
Član Društva lahko postane invalid, ki ima status študenta katerekoli Univerze ali
visokošolske organizacije na območju Slovenije, vendar najdlje dve leti po izgubi
statusa študenta. Član Društva je lahko tudi tujec. Simpatizer Društva pa lahko
postane vsak, ki s svojim delom prispeva k boljšemu delovanju Društva in podpira
delo le-tega. Trenutno sodeluje v Društvu 100 rednih članov.
Področja delovanja društva so:
1. Združevanje študentov invalidov in skupno reševanje aktualnih vprašanj. Člani
Društva se redno zbirajo in razpravljajo o vseh zadevah, ki se jih neposredno ali
posredno dotikajo v zvezi z njihovih življenjem in študijem.
2. Zbiranje informacij o pogojih študija: dostopnost do fakultet, dostopnost do
fakultetnih predavalnic, možnost dostopa in uporabe knjižničnega gradiva na
fakultetah, možnost opravljanja študijskih obveznosti po dogovoru s profesorji,
možnost podaljšanja študijskega staža… Sprotno spremljajo vse spremembe in
poskušajo vplivati na čim boljše rešitve.
3. Brezplačni prevozi študentov invalidov s prilagojenim kombijem do fakultet in
drugih ustanov, ki so nujno potrebne pri vsakdanjem študiju in življenju
(zdravstveni domovi, knjižnice, občina…). Z do sedaj zbranimi sredstvi jim je
uspelo kupiti dva kombija, ki so ju opremili s klančino, da je primeren za uporabo
ljudi z invalidskimi vozički. Preko ŠOU-a so dobili tudi dve osebi na civilnem
služenju vojaškega roka, ki opravljata službo šoferja kombija. Z lastnima voziloma
so ogromno pridobili. Niso več tako odvisni od dobre volje matičnih invalidskih
društev. Kombi pa lahko uporabljajo tudi za osebne namene v prostem času, npr.
obiski kinopredstav, nakupi, potovanja…
4. Finančna pomoč študentom invalidom, ki jim lastna sredstva ne zadostujejo za
vsakodnevne potrebe.
(Vir: http://www.svet-sios.si/clanice2.htm)
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4.2.3.2. Mnenja in pričakovanja invalidske organizacije v zvezi z neodvisnim
življenjem invalidov ter osebno asistenco
Društvo študentov invalidov Slovenije zastopa del tistih invalidov, ki se aktivno
vključujejo v družbo, zato želijo kar se da aktivno participirati pri oblikovanju Zakona o
izenačevanju možnosti invalidov. Predstavniki društva bi želeli sodelovati v delovni
skupini, ki se bo ukvarjala z operativnimi zadevami v zvezi z zakonom. Želeli bi tudi
spremljati osnutke zakona in sproti podajati njihovo mnenje. Prav tako bodo z
veseljem kadarkoli posredovali dodatna pojasnila.
Menijo, da je nujno, da novi zakon upošteva dve dimenziji:
-

vrsto in stopnjo invalidnosti ter

-

dejavnosti in interesi invalida.

Menijo, da je druga dimenzija - dejavnosti in interesi invalida - še veliko
pomembnejša. Od treh invalidov, ki imajo enako vrsto in stopnjo invalidnosti, si bo
eden zaradi težke invalidnosti želel ostati doma in se ne bo mogel ali hotel zaposliti,
drugi si bo želel bivati v instituciji, tretji pa se bo zaposlil in se aktivno vključeval v
družbene aktivnosti. Potrebe teh invalidov so kljub enaki vrsti in stopnji invalidnosti
torej zelo različne.
Prav zaradi različnih potreb predlagajo neposredno financiranje, to pomeni, da bi bil
denar neposredno dodeljen invalidom ali (v izrednih primerih mentalne prizadetosti)
njihovim skrbnikom. Ti bi potem ta sredstva namenjali storitvam, ki jih potrebujejo.
Sistem bi funkcioniral tako, da bi vsak invalid na posebnem obrazcu določil, koliko
sredstev potrebuje in za katere storitve; zraven bi priložil potrebna dokazila. Posebna
komisija bi na podlagi take vloge dodelila sredstva neposredno invalidu.
Tak sistem potrebuje tudi posebne službe. Najpomembnejše pri tem bi bile službe, ki
bi koordinirale delo osebnih asistentov. Nekdo, ki ima težko invalidnost, potrebuje
asistenta 24 ur na dan, kar pomeni, da mora imeti 3 stalno zaposlene osebe. Pri tem
je treba upoštevati, da bodo asistenti imeli tudi bolniške in dopust in da bo moral v
takih primerih delo prevzeti še četrti. Nekateri potrebujejo asistenta le nekaj ur na dan
ali nekaj ur na teden. Še enkrat poudarjamo, da kriterij, koliko asistence potrebuje
posameznik, ni vrsta in stopnja invalidnosti, temveč dejavnosti in interesi invalida.
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Upajo, da novi zakon ne bo podedoval napak iz preteklosti in invalide determiniral po
vrsti in stopnji njihove invalidnosti. V ospredje je treba postaviti človeka, njegove
potrebe in interese. Invalidi se tako kot ostali ljudje med seboj zelo razlikujejo. Ista
vrsta in stopnja invalidnosti še ne pomeni enakih potreb.
Želijo pa opozoriti še na eno stvar. Nov zakon bi moral biti vseobsežen. Pokrivati bi
moral vsa področja ljudi z invalidnostjo, s tem mislijo na različne starostne skupine in
različne kategorije invalidnosti. Menijo, da ne bi bilo dobro, da bi zakon pokrival le
tista področja, ki niso pokrita z drugo zakonodajo. Zdaj so zaposleni pokriti po enem
zakonu, šolajoča mladina (razen študentov) so pokriti z drugimi zakoni in podobno.
Ne želijo, da bi nov zakon služil le za krpanje lukenj: želijo si celovit izdelek, ki bo
pokrival vsa področja.
(Vir: Midhet Huskič, sekretar društva, Barbara Verbič, strokovna sodelavka, dopis z
dne 18.3.2004)
4.2.4. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
4.2.4.1. Kratka predstavitev invalidske organizacije
V Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki je bila ustanovljena leta 1920 se
povezuje devet medobčinskih društev s sedeži v Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani,
Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju. Člani so državljani
Slovenije, ki imajo takšno stopnjo okvare vida, kot jo določa definicaja slepote in
slabovidnosti za republiko Slovenijo. V organizacijo je včlanjenih 3.422 slepih in
slabovidnih oseb. Med 2.590 slepimi je 1.369 žensk in 1.221 moških, med 832
slabovidnimi pa je 453 žensk in 379 moških. V strukturi članov je 165 starih do 15 let,
225 od 16 do 25 let, 848 od 26 do 45 let, 457 od 46 do 60 let ter 1.228 starejših nad
60 let.
Zaradi slepote oz. močne slabovidnosti so člani predvsem gibalno in komunikacijsko
ovirani. Zato organizacija s svojimi društvi izvaja posebne socialne in druge programe
ter storitve, posebej prirejene za slepe in slabovidne, kot npr.:
-

izdeluje in izdaja časopise ter knjige v braillovi pisavi, zvočnem in računalniškem
zapisu ter povečanem tisku;
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-

nabavlja in distribuira tehnične pripomočke, ki slepim in slabovidnim kompenzirajo
okvaro vida oz. pripomorejo k samostojnejšemu življenju, šolanju in delu;

-

organizira in izvaja programe za ohranjevanje zdravja in različne rehabilitacijske
programe za člane in njihove svojce;

-

organizira in izvaja prilagojene športne, šahovske in kulturne aktivnosti ter

-

druge za slepe in slabovidne prirejene programe in storitve.

Poleg izvajalske vloge pa organizacija vzpodbuja pristojne organe ter predlaga
sprejem predpisov in ukrepov za čim uspešnejše sistemsko reševanje odprtih
vprašanj slepih in slabovidnih, ki jih predstavlja na lokalni, nacionalni in mednarodni
ravni.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je od leta 1991 polnopravna članica
Evropske in Svetovne Zveze slepih.
(Vir: http://www.svet-sios.si/clanice.htm)
Z namenom zadovoljevanja osnovnih potreb po spremstvu, Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije že peto leto izvaja program z naslovom 'Organiziranje in
izvajanje pomoči slepih in slabovidnih pri premagovanju ovir in omogočanje
neodvisnega življenja', financiranega s strani Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve. Gre za mrežo usposobljenih prostovoljcev, ki nudijo spremstvo in pomoč pri
opravljanju najnujnejših življenjskih opravil slepim in slabovidnim osebam po vsej
Sloveniji. V letu 2003 je 58 spremljevalcev izvedlo preko štiri tisoč ur neposredne
pomoči za okoli 150 uporabnikov.
(Vir: Brane But, predsednik ZDSSS, Nevenka Ahčan, tajnik ZDSSS, dopis z dne
23.3.2004)
4.2.4.2. Mnenja in pričakovanja invalidske organizacije v zvezi z neodvisnim
življenjem invalidov ter osebno asistenco
O nujnosti vključitve osebne asistence za slepe in slabovidne v Zakon o izenačevanju
možnosti invalidov opozarjajo že dalj časa. To potrebo so izpostavili tudi v lanski
analizi Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov in na javni tribuni
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"Enake možnosti za vse - tudi slepe in slabovidne osebe", ki so jo organizirali 14. 10.
2003 ob Mednarodnem dnevu bele palice in ob Evropskem letu invalidov 2003.
(Vir: Brane But, predsednik ZDSSS, dopis z dne 8.3.2004)

V analizi so, med drugim predlagali, da se z zakonom zagotovi pravica do osebne
asistence (prvi predlog k četrtemu pravilu o strokovno-podpornih službah, Analiza
Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov, 2003: 2). K pravilu 'družinsko
življenje in osebna integriteta', ki predlaga, da naj države podpirajo polno udeležbo
invalidov v družinskem življenju, da naj podpirajo njihovo pravico do osebne
integritete in zagotavljajo, da zakoni ne prikrajšajo invalidov za spolne odnose,
poroko in starševstvo pa, med drugim, predlagajo, 'da se z uvajanjem osebnega
asistenta vsaj delno razbremeni družino' (Analiza Standardnih pravil za izenačevanje
možnosti invalidov, 2003: 4).

Upravni odbor ZDSSS je na seji dne 6.12.2003 na osnovi omenjene javne tribune
sprejel ugotovitev, da uveljavljanje pravice do osebne asistence izjemnega pomena
za slepe in slabovidne osebe, saj bi veliko pripomogla k njihovem premagovanju
gibalnih in komunikacijskih ovir in bo ZDSSS v okviru priprave zakona o izenačevanju
možnosti predlagala in se zavzemala za ureditev te pravice (Ugotovitve, stališča in
predlogi, ki jih je sprejel UO ZDSSS na 13. seji dne 6.12.2003).
Na podlagi lastnih izkušenj ugotavljajo, da bi slepi in slabovidni potrebovali pomoč
osebnega asistenta pri:
-

spremljanju;

-

premagovanju komunikacijskih ovir (v šoli, na delovnem mestu in doma);

-

osebnih opravilih (skrb za samega sebe, za hrano, obleko in obutev).

Področje pomoči je odvisno od slepe oz. slabovidne osebe, od njenega položaja v
družbi, sposobnosti ter interesov, zato menijo, da bi morala biti osebna asistenca
vezana na osebo in ne na vrsto pomoči.
(Vir: Brane But, predsednik ZDSSS, Nevenka Ahčan, tajnik ZDSSS, dopis z dne
23.3.2004)
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4.2.5. Društvo za nezgodne poškodbe možganov Vita
4.2.5.1. Kratka predstavitev invalidske organizacije
Društvo Vita je član zveze Sonček, na katero smo naslovili našo prošnjo za
posredovanje mnenja in pričakovanj v zvezi z osebno asistenco. Zveza Sonček pa je
presodila, da je od njenih članov za to področje najbolj kredibilno prav društvo Vita in
jim je tako posredovala naš dopis.
Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije je neprofitna, nevladna in
nepolitična - nacionalna invalidska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1983.
Zveza Sonček je pridobila status organizacije, ki deluje v javnem interesu na
področju sociale, zdravstva in programi za osebe s cerebralno paralizo in drugimi
invalidnostmi.
Zveza društev združuje štirinajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za
nezgodne poškodbe možganov Vita, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom
ter Športno društvo cerebralne paralize »Žarek«. Društva se združujejo zato, da lažje
uresničujejo skupne potrebe in zakonsko zagotovljene pravice, usklajujejo mnenja in
stališča,

ter

zaradi

medsebojne

pomoči

pri

izobraževanju,

informiranju

in

organiziranju storitev.
V zvezo društev je vključenih več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in nezgodnimi
poškodbami možgan, njihovih svojcev ter strokovnih delavcev. Zveza Sonček kot
nacionalna organizacija zastopa poenotena stališča društev, se dogovarja o skupnih
nalogah z ostalimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi nacionalnimi
invalidskimi organizacijami v svetu. Neposredno se vključuje v Mednarodno
združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS - The International Cerebral Palsy
Society.
(http://www.zveza-soncek.si/Struktura_zveze.htm)
Društvo Vita ima okoli 350 članov: osebe po poškodbi možganov in njihovi svojci,
oziroma zakoniti zastopniki, ostali člani pa so strokovni delavci, prostovoljci, prijatelji
in ostali.
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V Viti se zavzemajo za reintegracijo oseb s poškodbo možganov v socialno okolje in
pomoč njim in njihovim družinam, saj so posledice po poškodbi možganov zelo
različne: od gibalne oviranosti, senzoričnih motenj, psihičnih motenj, vedenjskih
motenj, kognitivnih motenj pa vse do komunikacijskih motenj.
Nekateri člani so vključeni v Zavod Zarja ali Korak ter v dnevni center v Mariboru,
drugi pa so ostali v okviru družine. Osebe s hudo in zmerno poškodbo so večinoma
dobile status invalida ali status duševno in telesno motenih oseb, z lažjimi
poškodbami pa so zaposleni, čeprav imajo tudi ti težave in posledice.
(Vir: mag. Veronika Trdan, predsednica društva Vita, dopis z dne: 28.04.2004)
4.2.5.2. Mnenja in pričakovanja invalidske organizacije v zvezi z neodvisnim
življenjem invalidov ter osebno asistenco
Interes društva za nezgodne poškodbe možganov Vita je, da se osebe z najtežjimi
posledicami vključijo v bivalne skupnosti (ki pa jih Vita nima, le v Zarji imajo 8
vključenih), ali pa ostanejo v domačem okolju, (kar si tudi večinoma želijo), vendar
je tako potrebna maksimalna pomoč družini (dopoldansko varstvo v zavodu ali
VDC in popoldne spremljevalec, oz. osebna asistenca). Osebna asistenca naj bi bila
organizirana tudi ob sobotah, praznikih in nedeljah. V kolikor starši ne morejo skrbeti
za poškodovane ponoči, oziroma jih dvigovati (odprava v posteljo ter jutranje
oblačenje in hranjenje), bi jim bilo potrebno zagotoviti tudi to pomoč. Zagotovljena bi
morala biti tudi nadomestna pomoč v primeru, ko sicer starši sami skrbijo za
poškodovane, invalidne otroke (ponavadi že odrasle), a starši zbolijo ali gredo sami
na dopust ali potovanje.
V društvu se nikakor ne strinjajo s sledečim modelom: v primeru, če gre invalidna
oseba v institucionalno varstvo ali bivalno skupnost, lahko država ali občina poravna
vse stroške (200.000-320.000 sit mesečno), v kolikor pa je enako invalidna oseba
doma in zanjo skrbijo starši oz. družina, pa dobi ta oseba le nadomestilo v
maksimalni višini 28.000 sit za pomoč in postrežbo, oz. če je bila pred poškodbo
zaposlena 56.000 sit za enako pomoč in postrežbo, če pa je vojni invalid pa 76.000
sit za pomoč in postrežbo enako invalidne osebe z enako potrebno pomočjo. Če pa
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oseba v času poškodbe ni bila zaposlena, niti v šoli, pa sploh ne dobi nobenih
sredstev.

Borijo se za enakopravnost in enakost, kajti predvidevajo, da je enako invalidna
oseba z enako zahtevnostjo postrežbe in pomoči upravičena do enake vrednosti
pomoči (bodisi finančne ali fizične) v vseh primerih.

Zavzemajo se tudi za organiziranje stanovanjskih skupin. Predlagajo majhne
skupine, ki so primerne za manj invalidno prizadete osebe: predlagajo, da v enem
stanovanju stanuje več oseb (2-5) in imajo skupaj enega ali dva pomočnika oz.
asistenta. V kolikor pa so take osebe v domačem okolju pa le občasno pomoč
nekaj ur na teden po potrebah družine in nadomestna pomoč v primeru bolezni ali
dopusta staršev.
Predlagajo, da se določi enaka vrednost za pomoč in postrežbo glede na enako
stopnjo invalidnosti po osebi, ne pa glede na status pred nastopom poškodbe. Iz teh
sredstev se plačuje lahko pomoč - asistenca za invalidno osebo v institucionalnem
varstvu ali doma, v kolikor pa sama družina skrbi za invalidno osebo, mora družina
dobiti ta sredstva za pomoč in postrežbo, izvajati pa je potrebno občasno kontrolo, da
družina res dobro skrbi za invalidnega člana.
(Vir: mag. Veronika Trdan, predsednica društva Vita, dopis z dne: 28.04.2004)

4.3. Sklep
V spodnji tabeli povzemamo pomembnejše točke, ki so jih obravnavane invalidske
organizacije izpostavile v svojih vizijah osebne asistence ter značilnosti dveh
obstoječih programov izvajanja osebne asistence. Izpostavili smo kategorije
upravičencev do osebne asistence, cilje in namene osebne asistence, področja
pomoči, morebitno kombinacijo osebne asistence z obstoječimi oblikami pomoči ter
obstoječe oz. želene značilnosti financiranja osebne asistence v slovenskem
prostoru. Informacije društva YHD ter Društva slepih in slabovidnih Koper se
nanašajo na obstoječa primera izvajanja osebne asistence, ostale informacije pa na
vizije in pričakovanja izpostavljenih organizacij.
75

Tabela 4.2.: Praksa in vizije osebne asistence v slovenskem prostoru
Komu je namenjena

Cilji in nameni

Področje pomoči

Društvo YHD

Osebe, ki želijo živeti izven
institucij, ki želijo upravljati s
svojim življenjem in odgovarjati
za svoje odločitve.

Obvladovanje
vsakodnevnih aktivnosti,
katerih zaradi oviranosti
ne morejo opravljati sami.

Društvo slepih in
slabovidnih Koper

Občasna pomoč osebam, ki
odklanjajo institucionalno
varstvo. Osebe živijo same,
imajo nad 90% izgube vida,
upoštevaje socialno-ekonomski
položaj.
Osebe z zmerno in težjo motnjo
v duševnem razvoju.

Omogočanje polnega in
ustvarjalnega življenja v
sredini in okolju v kateri je
preživel dotedanji del
življenja.

Nega in pomoč pri
življenjskih aktivnostih;
spremstvo; pomoč pri
gospodinjskih opravilih;
pomoč na delovnem
mestu in pri
izobraževanju;
zagotavljanje kakovosti;
komuniciranje.
Individualno delo s
posameznikom.

Invalidom, upoštevaje vrsto in
stopnjo invalidnosti ter
predvsem dejavnosti in
interesov posameznika.

Zadovoljevanje potreb in
interesov posameznika.

Zveza društev
Sožitje
Društvo študentov
invalidov

Funkcionalni pristop
zadovoljevanja potreb
posameznikov.

Zveza društev
Vsem invalidom, tudi za slepim
slepih in slabovidnih in slabovidnim, pri čemer je
Slovenije
pomembna individualna
obravnava.

Premagovanje
komunikacijskih in
gibalnih ovir.

Društvo Vita

Razbremenitev družine
invalida in možnost
bivanja invalida v
domačem okolju oz. v
stanovanjski skupini.

Osebe z nezgodno poškodbo
možganov in njihove družine.

Ohranjanje največje
možne subjektivitete oseb
z motnjami v duševnem
razvoju.
Pomoč na vseh področjih
posameznikovega
življenja, ki naj bo na voljo
do 24 ur na dan.
Spremljanje,
premagovanje
komunikacijskih ovir,
pomoč pri osebnih
opravilih.
Pomoč invalidom in
njihovim družinam pri
vsakodnevnih opravilih, ki
mora biti na voljo vse dni
v tednu.
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Kombinacije oblik
pomoči
Opozarjajo na nevarnost
enačenja osebne
asistence s storitvami
pomoči na domu)

Financiranje

/

Plačilo osebnih asistentov
se večinoma financira iz
proračuna – preko javnih
del, ostalo pa predstavlja
neplačano delo
prostovoljcev.
Individualno financiranje
posameznika, izhajajoč iz
socialno-ekonomskega
položaja.
Neposredno financiranje.

Ne izpostavljajo razlik
med osebnim asistentom
in družinskim
pomočnikom.
Zakonodaja se mora
nanašati na celotno
invalidsko populacijo, ne
glede na pravno definiran
status invalida.
/

Osebna asistenca tudi kot
oblika pomoči osebam, ki
bivajo v stanovanjskih
skupnostih.

Trenutno se plačilo
osebnih asistentov
financira iz proračuna –
preko javnih del in drugih
programov aktivne politike
zaposlovanja.

/

Preseči je potrebno
obstoječe razlike v višini
sredstev, ki jih država
namenja posameznim
kategorijam invalidov.

5. Izvenistitucionalno varstvo invalidov ter možnosti za uvajanje
osebne asistence v Sloveniji

V tem poglavju bodo natančneje opredeljene obstoječe, že uveljavljene socialno
varstvene oblike pomoči, ki so namenjene tudi invalidom, z namenom pojasnjevanja
razlik med njimi in med osebno asistenco, katere ideje smo predstavili v 2., 3. in 4.
poglavju. Med izveninstitucionalnimi storitvami za invalide (pomoč na domu, mobilna
pomoč, socialni servis ipd.), ki jih v Sloveniji poznamo danes in storitvami osebne
asistence obstajajo bistvene kvantitativne in kvalitativne razlike, ki jih je potrebno
poznati. Bistveno je, da se polje izbire, odločitve in nadzora pri osebni asistenci
prenese od socialne službe oz. dobavitelja storitev k uporabniku.
Pomoč invalidnim osebam pa lahko zagotavljajo tudi družinski člani, ki z letošnjim
letom pridobivajo možnost zaposlitve kot družinski pomočniki.

5.1. Storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav
Socialno varstvene storitve, katerih namen je odpravljanje in omilitev socialnih stisk
in težav, obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in
skupinam prebivalstva. Te storitve so: prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč
družini, institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi
pogoji, pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih (Zakon o
socialnem varstvu, 10. in 11. člen).
Pomoč družini obsega naslednje vrste pomoči:
 pomoč za dom, ki obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov
med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za
opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju;
 pomoč na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti,
starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti
institucionalno varstvo;
 socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega
rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je
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ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje (Zakon o socialnem
varstvu ZVS, 15. člen).
Pomoč družini in druge socialno varstvene storitve se izvajajo v obliki javne službe,
ki jo opravljajo javni socialno varstveni zavodi, na podlagi koncesije pa tudi druge
pravne osebe oziroma zasebniki. Mrežo javnih služb za pomoč družini za dom
zagotavlja država, za pomoč družini na domu pa zagotavlja občina (Zakon o
socialnem varstvu, 42., 43. člen).
Socialno varstvene storitve lahko opravljajo pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo
pogoje, določene z zakonom, in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Storitve, ki jih
zakon določa kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi
pogoji javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo
koncesijo na javnem razpisu. Storitve socialnega varstva izven mreže javne službe
opravljajo pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje in
odvzame ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (41.b. člen Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu).
Pomoč družini, kakor tudi vse druge socialnovarstvene storitve, lahko izvajajo
centri za socialno delo in drugi socialno varstveni zavodi, dobrodelne organizacije (t.j.
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne
stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti), organizacije za samopomoč (t.j. prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne potrebe svojih članov) (Zakon o socialnem varstvu, 49., 59., 61.,
62., 63. člen).
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu je bil leta 1995
sprejet Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki natančneje
opredeljuje obseg in izvajanje le-teh. Kasneje je državni zbor sprejel še nekaj
njegovih sprememb.
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Z vidika pomoči invalidnim osebam sta pomembni pomoč družini na domu ter
socialna oskrba, z vidika pomoči invalidnim otrokom pa tudi storitev pomoč družini za
dom.
5.1.1. Pomoč družini na domu
Pomoč družini na domu je oblika praktične pomoči in uslug posameznikom, ki jim
vsaj za določen čas nadomestiti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini
ali v drugih organizirani obliki. Uporabniki te storitve so posameznik, ki z občasno
organizirano pomočjo drugega, ohranja zadovoljivo duševno in telesno počutje in
lahko funkcionira v znanem bivalnem okolju ter se za storitev odloči prostovoljno.
Storitev se izvaja na podlagi 11. in 15. člena Zakona o socialnem varstvu ter na
podlagi 1. in 6. člena Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
(Strategija razvoja

in postavitev modela za delovanje CSD v luči nacionalnega

programa socialnega varstva do leta 2005 – Katalog nalog 4, 2002: 396).
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč (6.
člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev, 1999).
Mobilna pomoč je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z
motnjami v duševnem in telesnem razvoju zagotavlja strokovna obravnava na domu.
Odvisna je od potreb obravnavanih oseb, usmerjena pa je tudi na njihove svojce.
Obsega opravila in postopke za korekcijo motenj ter za svetovalno in terapevtsko
delo. Namenjena je predvsem specialno pedagoški obravnavi, socialni in psihološki
obravnavi ter zaposlitvi. Opišimo nekaj osnovnih značilnosti storitve:
1. Upravičenci do mobilne pomoči so otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno,
težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, katerim ta oblika storitve
nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ali institucionalno
varstvo in pri katerih je s to pomočjo možno pričakovati ublažitev stanja oziroma
ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti.
2. Mobilna pomoč je strokovno delo, usmerjeno k prizadeti osebi. Sodelujejo
strokovni delavec, upravičenec ter družinski člani, svojci ter skrbniki.
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3. Mobilna pomoč se izvaja po metodah dela stroke izvajalca s posameznikom in
družino na domu. Strokovna priprava za izvajanje storitve z analizo primera,
timska obravnava in dogovori z udeleženci procesa trajajo v poprečju 5 ur. V
izvajanje storitve se vključujejo:
-

specialni pedagog ali defektolog 8 ur mesečno;

-

socialni delavec 2 uri mesečno;

-

psiholog 2 uri mesečno.

(6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev)
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene
bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali
hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe
in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane
praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas
nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki. Opišimo nekaj osnovnih značilnosti storitve:
1. Socialna oskrba na domu obsega:
– gospodinjsko pomoč (prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in
priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje
spalnega prostora);
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč
pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in
nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s
prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava
upravičenca na institucionalno varstvo).
2. Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične
sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo
zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem
okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v
zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Upravičenci so torej
naslednji:
80

– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja,
če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, ter
druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za
opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo
priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega centra za socialno delo
brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje ter
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v
duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
3. Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika
praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec
storitve, upravičenec, ključni ali odgovorni družinski člani ter prostovoljni
sodelavci. Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega
zastopnika in vsebuje dva dela. Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do
storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja
storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med
izvajalcem in upravičencem ali družino. Drugi del storitve zajema neposredno
izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v
dogovorjenem obsegu.
4. Socialna oskrba na domu se izvaja po metodi dela s posameznikom in družino,
ob uporabi metode dela s skupnostjo, neposredne oblike pomoči upravičencu pa
se izvajajo po načelih dobre prakse okolja, v katerem živi upravičenec.
5. Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični
delavci.
Vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z
upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah
upravičencev, opravlja strokovni delavec z najmanj višješolsko izobrazbo.
Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca opravljajo strokovni
sodelavci, ki so končali najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki
izobražuje za socialno oskrbo ali nego. Pod vodstvom strokovnega delavca lahko
opravljajo storitev na domu upravičenca tudi laični delavci z najmanj
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osnovnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno
oskrbo po verificiranem programu.
(6. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev, 1999)

5.1.2. Socialni servis
Druga storitev, ki je pomembna z vidika invalidnih oseb, je socialni servis, ki ne sodi v
javno službo. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru
otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč
potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.
1. Storitev obsega predvsem naslednje:
– prinašanje pripravljenih obrokov hrane;
– nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin;
– priprava drv ali druge kurjave;
– nabava ozimnice;
– pranje in likanje perila;
– vzdrževanje vrta in okolice stanovanja;
– temeljito čiščenje in popravila v stanovanju, opremljanje in dekoriranje;
– spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah;
– organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva;
– pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanje
videza;
– nega hišnih živali;
– celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma;
– kontrola jemanja zdravil ter
– varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči.
2. Uporabnik je vsakdo, ki naroči določen del storitve in prevzame obveznost plačila
storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.
3. Postopek pri opravljanju posameznega dela storitve in obseg storitve določita
uporabnik in izvajalec z dogovorom ali s pogodbo.
4. Storitev socialnega servisa lahko izvajajo strokovni sodelavci iz 70. člena zakona
o socialnem varstvu, ki so končali srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki
izobražuje za socialno oskrbo ali nego. Poleg strokovnih sodelavcev lahko
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izvajajo storitev tudi osebe, ki imajo končano najmanj srednjo poklicno šolo druge
smeri in zaključen verificiran program usposabljanja za oskrbo na domu.
(6.a člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev, 1999)
5.1.3. Pomoč družini za dom
Prav v najzgodnejši fazi sprejemanja invalidnega otroka s strani njegove družine se
zdi primerna uporaba storitve pomoč družini za dom, saj se starši v tem obdobju
soočajo z mnogimi vprašanji in težavami.
Pomoč družini za dom je strokovno svetovanje in pomoč družini pri urejanju
odnosov med družinskimi člani, pri skrbi za otroke ter usposabljanje družine za
opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. Izvaja se na podlagi 11. in 15. člena
Zakona o socialnem varstvu ter na podlagi 1. in 5. člena Pravilnika o standardih in
normativih socialno varstvenih storitev (Strategija razvoja in postavitev modela za
delovanje CSD v luči nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 –
Katalog nalog 4, 2002: 394).
1. Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in
težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami v
družini kot celoti, kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za
otroke, vendar poznani vzorci vedenja in znanja družine ne zadoščajo za
odpravljanje težav ter v primerih, ko socialne stiske dveh ali več družinskih članov
za zagotovitev normalnih pogojev za obstanek in razvoj družine zahtevajo
trajnejšo podporo in vodenje. Pogoj za uporabo storitve sta ocena, da so
družinski člani motivirani za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih
vlogah ter sprejem dogovora o sodelovanju.
2. Pomoč družini za dom je strokovno voden proces, v katerem sodelujejo dva
strokovna delavca, družinski člani-upravičenci, ključni in odgovorni člani družine
ter druge osebe, ki žive z obravnavano družino oziroma lahko vplivajo nanjo.
Storitev ima pet delov:
-

prvi del obsega prepoznavanje socialnih stisk upravičencev in ostalih
družinskih članov, strokovno oceno potreb in pričakovanj družine ter oceno
možnosti, ki jih nudi družina;
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-

drugi del obsega izmenjavo stališč strokovnih delavcev in članov družine o
ponujeni storitvi, določitev uresničljivih ciljev ter sklenitev dogovora o oblikah
pomoči, trajanju, sodelovanju in obveznostih udeležencev;

-

tretji del obsega izdelavo načrta pomoči, zlasti pa opredelitev področij, na
katerih je potrebno delovati, določitev pogostosti, krajev in terminov srečanj,
določitev prioritet in prevzetih obveznosti vseh sodelujočih;

-

četrti del obsega izvajanje dogovorov, pri čemer strokovna delavca
usposabljata družinske člane za njihov prispevek k obstoju, spreminjanju in
razvoju družine; spodbujata identifikacijo težav v odnosih in usmerjata
družinske člane v progresivno reševanje konfliktov v družini, ter v njenih
odnosih z okoljem ter pri tem dajeta družini oporo.

-

peti del zajema evalvacijo doseganja etapnih ciljev, pri čemer se oceni zlasti
motivacijo za spremembe v celotnem funkcioniranju družine, spremembe, ki
jih zaznava okolje ter učinke pri posameznih družinskih članih.

3. Storitev lahko izvajajo strokovni delavci iz drugega in tretjega odstavka 69. člena
zakona o socialnem varstvu s triletnimi izkušnjami pri skupinskem delu, soizvajalci
pa so lahko različni strokovni delavci drugi delavci s triletnimi delovnimi
izkušnjami.
(5. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev, 1999)
5.1.4. Osebna asistenca vs. pomoč družini
Potrebno je razlikovati med naslednjimi tremi storitvami: osebna asistenca, pomoč
družini na domu in socialni servis. Med njimi obstajajo kvalitativne in kvantitativne
razlike. Pomoč na domu in socialni servis sta omejena na nekaj ur dnevno ali celo
mesečno in služita za zadovoljevanje minimalnih potreb. Posameznik je s tem še
vedno odvisen od pomoči sorodnikov in prijateljev. Hendikepirani posameznik mora
skrčiti svoje potrebe na minimum in se prilagoditi delovnemu času negovalca oz.
prostovoljca oz. strokovnega delavca. Osebe, ki omogočajo podporo, ni mogoče
izbrati. Navkljub njeni dobri volji je omejena, saj je njene delovni čas vezan na pomoč
večjemu številu uporabnikov. Mnoge želje in potrebe hendikepirane osebe so v
takšnem modelu označene kot 'luksus'. Socialni oskrbovalci oz. negovalci pogosto na
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osnovi priučenih predsodkov obravnavajo hendikepirane osebe kot odvisne, manj
inteligentne in kot otroke (Zaviršek et al, 2002: 203).
Pomoč na domu ni samostojna storitev, saj ne zadostuje za uporabnike, ki
potrebujejo veliko pomoči ali 24-urno pomoč, zato je lahko le dopolnilna ali bolje,
razbremenitev družini. Je predvsem primerna za uporabnike, ki potrebujejo manjšo
dnevno pomoč ali imajo drugo mrežo pomoči. Storitev je vezana na Zakon o
socialnem varstvu in na Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev. Ker je časovno omejena na najnujnejšo pomoč uporabniku, kot je hranjenje,
kopanje, oblačenje, je odnos med oskrbovalcem in oskrbovancem povsem drugačen
kot pri osebni asistenci. Osebna asistenca predstavlja pomoč uporabniku pri vseh
opravilih (ne samo pri najnujnejših) in traja praviloma 8 ali več ur na dan. Socialni
oskrbovalec ni samostojen pri odločanju v stiku z uporabnikom, saj ima nad sabo
vodjo območne enote, tudi princip dela je diametralno nasproten, saj socialni
oskrbovalec pride k uporabniku z natančnimi navodili, kaj uporabnik potrebuje.
Navodila dobi od vodje območne enote, na podlagi predhodno sklenjenega dogovora
(Osebna asistenca za neodvisno življenje invalidov – YHD, 2004: 29-30).

Osebni asistent pa je oseba, ki jo uporabnik na podlagi lastnih kriterijev izbere,
izobrazi in jo priuči k nudenju pomoči. Osebni asistent dela po navodilih uporabnika
ter ob njegovi prisotnosti in ne nosi posebne odgovornosti za posledice
uporabnikovih dejanj. Delo osebnega asistenta je seveda omejeno s tem, da ni
gospodinjski pomočnik, vendar pa opravlja tudi vsa druga dela, ki jih uporabnik želi in
potrebuje. Tudi urnik dela mu določi uporabnik oz. vsi dogovori potekajo med njima,
seveda v okviru zakonodaje in pravil (op.cit.: 30).

5.2. Skrb za invalide s strani družinskih članov
Eden od staršev otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno
oviranega otroka, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas
zaradi nege in varstva otroka, lahko od 1.1.2003 prejema delno plačilo za izgubljen
dohodek.
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Novela Zakona o socialnem varstvu pa predvideva, da se bo s 1.8.2004 lahko eden
od staršev ali drug ožji sorodnik zaposlil kot družinski pomočnik in tako tudi po
polnoletnosti skrbel za invalidno osebo.
5.2.1. Delno plačilo za izgubljen dohodek
Delno plačilo za izgubljen dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev,
kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in
varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka.
Pravico lahko uveljavlja le eden od staršev, pogoj za to pa je, da sta oba z otrokom
državljana Republike Slovenije in da imata v Republiki Sloveniji tudi stalno
prebivališče. Pravica velja dokler niso izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma največ tri mesece po smrti
otroka. Če je otrok iz kakršnegakoli razloga v zavodu, v katerem ima celodnevno
brezplačno oskrbo, ali če je v rejništvu, starši ne morejo uveljavljati te pravice (Zakon
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ur.l. RS, št. 97/01).
Mesečna višina prejemka je minimalna plača, od tega mora upravičenec plačevati
prispevke za socialno varnost. Če upravičenec preide na krajši delovni čas od
polnega, mu pripada sorazmerni delež delnega plačila za izgubljeni dohodek.
Pravica do dodatka za nego otroka se uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške
komisije, ki ga pridobi center za socialno delo po uradni dolžnosti (http://www.csdradovljica.si/delno_placilo_za_izgubljeni_dohodek.php). Določba je stopila v veljavo
1. januarja 2003.
5.2.2. Družinski pomočnik
Sprememba zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992), objavljena v
Uradnem list RS, št. 2/2004, prinaša kar nekaj novosti. V zakonu so tri nova poglavja,
ki urejajo spodbujanje zaposlovanja prejemnikov socialnih pomoči, koncesije in
inšpekcijski nadzor.
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Zelo aktualna je sprememba, s katero imajo uporabniki - invalidi pravico do izbire
družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo
v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Pravico uveljavljajo namesto
celodnevnega institucionalnega varstva (Sever, 2004).
Tako lahko invalidna oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh življenjskih
potreb, izbira med naslednjimi možnostmi:
-

da prejema nadomestilo za invalidnost ali druge prejemke po različnih predpisih
ter dodatek za tujo nego in pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb,

-

da se vključi v eno izmed oblik celodnevnega institucionalnega varstva,

-

da izbere družinskega pomočnika in še naprej prejema nadomestilo za
invalidnost, pravica do dodatka za tujo nego in pomoč pa mu miruje.

Pravica invalidne osebe pa hkrati pomeni tudi določene obveznosti in pravice osebe,
ki ji bo pomoč nudila (Vipotnik, 2003).
Zakon natančno opredeljuje, kateri posameznik - invalidna oseba lahko uveljavlja
pravico do izbire družinskega pomočnika:
-

oseba, za katero je pred uveljavljanjem pravice do izbire družinskega pomočnika
skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno
plačilo za izgubljeni dohodek;

-

oseba - invalid po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb, ki potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb;

-

oseba, za katero v skladu s tem zakonom komisija za priznanje pravice do
družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem
razvoju ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb, ki jo lahko nudi družinski pomočnik.

Poudariti je treba, da invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika obdrži
pravico do dodatka za tujo nego in pomoč, ki ga prejema za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb po drugih predpisih, vendar ji ta pravica v času, ko ji
pomoč nudi družinski pomočnik, miruje, kar pomeni, da ves čas, ko ima družinskega
pomočnika, dodatka ne prejema.
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Družinski pomočnik je lahko le oseba, ki se lahko šteje za brezposelno osebo po
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ali se je z
namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb
oziroma je zapustila trg dela - je torej opustila svojo zaposlitev.
Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba
oziroma eden od njenih družinskih članov (brat in sestra, stara mati, stari oče, stric in
teta).
Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika z vlogo pri
pristojnem centru za socialno delo, kateri priloži izjavo izbranega družinskega
pomočnika, da želi invalidni osebi nuditi pomoč, ki jo potrebuje, in da bo zapustil trg
dela oziroma da se bo odjavil iz evidence brezposelnih oseb ter ali želi uveljaviti
pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek.
Invalidna oseba in družinski pomočnik lahko skleneta dogovor, v katerem podrobneje
določita način, vrsto in obseg pomoči, ki jo bo družinski pomočnik nudil invalidni
osebi (v primeru sklenjenega dogovora mora biti vlogi priložen tudi ta dogovor).
Če je invalidna oseba pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika v
celodnevnem institucionalnem varstvu, mora pristojni center za socialno delo pred
odločitvijo pridobiti še mnenje zavoda, v katerem je nameščena.
Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini
minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru
dela s krajšim delovnim časom od polnega. Delno plačilo za izgubljeni dohodek se
usklajuje z rastjo minimalne plače.
Družinski pomočnik invalidni osebi nudi pomoč v skladu z njenimi potrebami in
interesi, zlasti pa: nastanitev, nego, prehrano in gospodinjska opravila; zdravstveno
oskrbo s pomočjo izbranega osebnega zdravnika, spremstvo in udejstvovanje v
različnih socialnih in družbenih aktivnostih (kulturne, športne, verske, izobraževalne),
omogoča, da zakoniti zastopnik, če ga invalidna oseba ima, opravlja svojo funkcijo.
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Družinski pomočnik se mora udeleževati programov usposabljanja, ki jih določi
socialna zbornica, ta določi tudi njihovo vsebino, izvajalce, pogostost in trajanje.
Center za socialno delo ves čas spremlja, ali družinski pomočnik invalidni osebi
zagotavlja ustrezno pomoč, invalidna oseba pa lahko center kadarkoli seznani z
delom družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je dolžan pristojnemu centru za
socialno delo najmanj enkrat na leto poročati o izvajanju pomoči invalidni osebi, o
čemer mora center seznaniti invalidno osebo, ki k poročilu lahko poda svoje mnenje.
Družinski pomočnik preneha opravljati svoje naloge: na željo invalidne osebe, na
željo družinskega pomočnika, zaradi spremenjenih potreb invalidne osebe, zaradi
izvajanja dolžnosti in nalog v nasprotju z določbami tega zakona, s smrtjo
družinskega pomočnika, s smrtjo invalidne osebe. Invalidna oseba ima v primeru
prenehanja opravljanja nalog družinskega pomočnika pravico do nove izbire
družinskega pomočnika ali pravico do celodnevnega institucionalnega varstva
oziroma do začetka ponovnega izplačevanja dodatka za tujo nego in pomoč.
O pravici do družinskega pomočnika odloči pristojni Center za socialno delo na
podlagi mnenja posebne komisije, ki jo bo imenoval minister prisojen za področje
socialnega varstva. Zoper odločbo centra za socialno delo, s katero invalidni osebi ni
ugodena izbira določene osebe za družinskega pomočnika, pa ima invalidna oseba
pravico do pritožbe na ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (Sprememba zakona
o socialnem varstvu, Ur.l RS, št. 2/2004, člen 18a-18r).
Sprememba zakona o socialnem varstvu, ki se nanašajo na družinskega pomočnika,
se začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi zakona (1.8.2004), razen če je
invalidna oseba za družinskega pomočnika izbrala tistega od staršev, ki ji je že nudil
nego in varstvo in je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za
izgubljeni dohodek. Do začetka izvajanja pravice do osebne asistence po posebnem
zakonu lahko opravlja pod pogoji iz tega zakona delo družinskega pomočnika tudi
oseba, ki ni družinski član. Izbira pravice do družinskega pomočnika ne izključuje
možnosti do uveljavljanja pravice do osebne asistence, ki jo bo urejal ustrezen zakon
(Sprememba zakona o socialnem varstvu, Ur.l RS, št. 2/2004, 41. člen).
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5.2.3. Delno plačilo za izgubljen dohodek vs. družinski pomočnik
Institut družinskega pomočnika tako predstavlja ‘nadaljevanje’ instituta, ki omogoča
delno plačilo za izgubljen dohodek, saj se s tem nadaljuje pomoč družinskih članom
otroku tudi po njegovi polnoletnosti.
Staršu, ki je v času mladoletnosti svojega invalidnega otroka skrbel zanj in pri tem ni
bil zaposlen, je z institutom družinskega pomočnika omogočeno, da pridobi
zaposlitev kot družinski pomočnik in se tako izogne verjetnemu statusu iskalca
zaposlitve.
Do delnega nadomestila za izgubo dohodka je upravičen eden od staršev
invalidnega otroka, kot družinski pomočnik pa se lahko, poleg staršev, zaposlijo tudi
ostali ožji sorodniki.
Višina plačila družinskega pomočnika in višina delnega nadomestila za izgubo
dohodka je v vrednosti minimalnega dohodka, razlika je le v tem, da so prispevki za
socialno varstvo v primeru družinskega pomočnika kriti s strani države, v primeru
uveljavljanja delnega plačila za izgubljeni dohodek, pa mora starš prispevke plačevati
sam.
5.2.4. Družinski pomočnik vs. osebni asistent
Upravičenci do družinskega pomočnika so odrasle osebe s težko motnjo v
duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe, ki potrebuje pomoč pri opravljanju
vseh osnovnih življenjskih potreb. Upravičenci do osebne asistence pa naj bi bili tako
vsi invalidni otroci kot odrasli invalidi. Prav tako se pravica do osebne asistence ne bi
smela omejiti le na osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno
ovirane osebe, temveč bi se kriterij upravičenosti do osebne asistence moral
oblikovati glede na potrebe po pomoči v vsakdanjem življenju in ne glede na stopnjo
oviranosti.
Kot družinski pomočnik se lahko zaposli eden od staršev ali drugi bližnji sorodnik,
kot osebni asistent pa zaposlovanje omenjenih kategorij ni v praksi. Zaposlovanje
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družinskih članov kot pomočnikov namreč ne omogoča tolikšne neodvisnosti
invalidne osebe od družine.
Višina dohodka izvajalcev pomoči je v primeru družinskega pomočnika enaka
minimalnemu dohodku, medtem ko naj bi bil v primeru osebne asistence njegov
dohodek odvisen od števila opravljenih ur, katerih postavka je posebej določena.
Za plačilo osebne asistence se predlaga neposredno financiranje (nakazilo
namenskega denarja uporabniku), čeprav sta pogosto v uporabi obe možnosti načina
financiranja.

Plačilo

družinskih

pomočnikov

predstavlja

obliko

posrednega

financiranja.

5.3. Sklep
Z vidika izveninstitucionalne pomoči invalidnim osebam so pomembni: pomoč družini
na domu, kamor sodi tudi mobilna pomoč; socialna oskrba ter socialni servis, ki pa ne
sodi v javno službo. Med temi oblikami storitev za invalide, ki jih trenutno poznamo v
Sloveniji in storitvami osebne asistence obstajajo bistvene razlike. Najvidnejše
pomanjkljivosti obstoječih storitev so časovna omejitev pomoči na domu in
socialnega servisa; osebe, ki omogoča podporo, uporabnik ne more izbrati sam;
primerne so le za uporabnike, ki potrebujejo manjšo dnevno pomoč; princip dela je
diametralno nasproten, saj oskrbovalec pride k uporabniku z natančnimi navodili, kaj
ta potrebuje.
V letošnjem letu se bo nekaterim kategorijam odraslih invalidnih oseb omogočila
nova oblika pomoči – družinski pomočnik, katerega naloge bo lahko opravljal eden
izmed bližnjih sorodnikov invalidne osebe. Podpora družinskih članov je bila za
življenje invalidne osebe vedno zelo pomembna, z novo uredbo pa se podpora
družine tudi formalno podpre s strani države.
Bistveno za osebno asistenco je, da se polje izbire, odločitve in nadzora prenese od
socialne službe oz. dobavitelja storitev k uporabniku. Ta svojega osebnega asistenta
sam izbere, ga izobrazi in priuči k nudenju take pomoči, podpore in oskrbe kot jo
potrebuje. Osebni asistent naj bi uporabniku nudil nego in pomoč pri vseh življenjskih
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aktivnostih, spremstvo, pomoč pri gospodinjskih opravilih, pomoč na delovnem mestu
in v izobraževalnem procesu, zagotovljena pa naj bi bila kakovost storitev in korektna
komunikacija med vsemi vpletenimi v proces pomoči.
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6. Sklepi in predlogi
Namen elaborata je bil predstaviti osebno asistenco, kot sredstvo za doseganje
neodvisnega in kvalitetnejšega življenja invalidov in kot možnost preseganja
institucionalnega varstva invalidske populacije. Do pojava bivalnih skupnosti je
bilo življenje v institucijah, poleg življenja v izvorni družini, edina možna oblika
življenja invalidov.
Osebna asistenca je uzakonjena v mnogih državah. Osebna asistenca je oblika
pomoči, ki naj bi pokrivala vsa področja življenja: pomoč pri mobilnosti, pomoč pri
gospodinjskih opravilih, pomoč v šoli in na delovnem mestu, pomoč pri komunikaciji
ipd. Osebna asistenca je individualna oblika pomoči, ki je prilagojena potrebam,
željam in življenjskemu slogu vsakega uporabnika posebej in se ne omejuje na
specifične vrste oviranosti.
Osebno asistenco se torej obravnava skozi prizmo neodvisnega življenja invalidov,
na osnovi katerega si invalidi prizadevajo za enake pravice in možnosti. Osebna
asistenca kot del te filozofije omogoča prehod iz odvisnega v neodvisno življenje, saj
temelji na potrebah in pravicah uporabnika, na njegovih sposobnostih, življenjskih
razmerah in pričakovanjih. Osebna asistenca predstavlja pogoj za neodvisnost
invalidov od pomoči družine ter pogoj za zmanjševanje potreb po institucionalnem
varstvu.
Pojmovanja neodvisnega življenja invalidov in sheme osebne asistence so po
državah zelo različne in nihajo od zakonsko urejene osebne asistence (namenjene
vsem oblikam invalidnosti) pa vse do zgolj individualnih računov, s katerimi si
upravičenci (med njimi le nekatere kategorije invalidov - npr. mentalno ovirane osebe
in nekatere fizično ovirane osebe) lahko plačajo storitve nege in osebne oskrbe.
Švedska ureditev osebne asistence se zaradi svoje dovršenosti in nudenja visoke
mere neodvisnega življenja pogosto navaja kot primer najbolje organizirane sheme
osebne asistence. Njene prednosti so številne in obsegajo vse od neodvisnosti plačil
od finančnega stanja uporabnika, popolnega kritja stroškov, fleksibilnosti pri izbiri
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ponudnikov, odprtosti za zaposlovanje osebnih asistentov brez določanja kategorij
(npr. izobrazbe, starosti) do širokega spektra financiranja, ki vključuje potovanje in
bivanje v tujini. Osebna asistenca tako ni omejena zgolj na najnujnejše potrebe
uporabnika, temveč le-temu omogoča polno in neodvisno življenje. Tudi po našem
mnenju je švedski model ureditve osebne asistence, med opazovanimi državami,
najboljši.
Osebna asistenca je v Veliki Britaniji namenjena osebni pomoči in pomoči v
gospodinjstvu. Stroški osebne asistence niso kriti v celoti, financiranje pa je odvisno
od finančne situacije uporabnika . Razvoj shem neposrednega financiranja je odvisen
od lokalnih oblasti. Osebna asistenca ni dostopna ljudem z nekaterimi težavami v
duševnem zdravju.
Slovaška je zakon o osebni asistenci sprejela leta 1998, zgledovala se je po švedski
ureditvi. Oblika financiranja je neposredno financiranje, ki pa je odvisno od
finančnega položaja upravičenca. Pravico do osebne asistence je dodeljena vsem
državljanom z različnimi oblikami invalidnosti. Določa se v številu odobrenih ur.
Zanimivost je dajatev za mobilnost oz. uvedba prilagojenih taksijev za invalide, ki ne
morejo uveljavljati javnih prometnih sredstev.
Neodvisno življenje invalidov je v Nemčiji urejeno z zavarovanjem za dolgotrajno
oskrbo. Med osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo so tisti, ki zaradi fizične ali
duševne bolezni ali oviranosti potrebujejo dolgotrajno, specifično obliko asistence in
oskrbe. Sredstva za plačevanje oskrbe se izplačujejo v dveh oblikah in sicer v obliki
vaučerjev ali kot neposredno nakazilo denarja uporabniku.
Francija nima oblikovane sheme osebne asistence, ki bi bila namenjena širšemu
krogu invalidov. Z letom 2001 je uzakonila obliko individualnega financiranja za ljudi,
ki ne morejo sami skrbeti zase. Pogoj je, da so prejemniki starejši od 60 let. Gre torej
za ukrep, namenjen starejši populaciji, ne pa tudi mlajšim ljudem z različnimi
oviranostmi.
Med države, ki nimajo oblikovane posebne sheme osebne asistence lahko uvrstimo
tudi Nizozemsko. Nizozemska ima oblikovano shemo neposrednega financiranja, ki
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pa je omejena na mentalno ovirane osebe ter nekatere osebe s fizično oviranostjo, ki
potrebujejo dolgotrajno skrb. Na drugi strani država podpira neformalno oskrbo ljudi,
ki potrebujejo pomoč (tudi invalidov) in sicer zgolj v smislu financiranja centrov za
neformalno pomoč. Ta je najpogosteje nudena s strani sorodnikov, prijateljev,
sosedov.
Med opazovanimi državami imajo torej osebno asistenco zakonsko opredeljeno le tri
države, in sicer Švedska, Velika Britanija in Slovaška, zato lahko za naštete primere
na tem mestu poskušamo odgovoriti na vprašanja, ki jih je kot namen elaborata,
zastavilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
1. Kdo oz. kateri organ države, lokalne oblasti ali kdo drug obravnava ure osebne
asistence?
-

Obravnavanje ur osebne asistence je na Švedskem dodeljeno lokalnim
uradom za socialno zavarovanje, v Veliki Britaniji pa lokalnim oblastem.

2. Kdo vse ima pravico do osebne asistence, kriteriji za dostop do te storitve ter kdo
določa število ur osebne asistence, kakšne so možnosti pritožbe posameznika
na odobrene ure?
-

Na Švedskem so do storitev osebne asistence upravičeni mentalno zaostali,
avtisti, osebe z znatnimi intelektualnimi, fizičnimi ali mentalnimi funkcionalnimi
poškodbami; v Veliki Britaniji osebe s fizično oviranostjo, ostareli, osebe s
težavami pri učenju, osebe z duševnimi motnjami in mlajši invalidi; na
Slovaškem pa vsi državljani z različnimi oblikami invalidnosti.

-

Dostopnost do financiranja storitev osebne asistence je v Veliki Britaniji in na
Slovaškem odvisna od finančne situacije uporabnika.

-

Število ur osebne asistence na Švedskem določajo lokalni uradi za socialno
zavarovanje, v Veliki Britaniji pa lokalne oblasti.

-

Posameznik se na odobrene ure osebne asistence ne Švedskem lahko pritoži
najprej na lokalni urad za socialno zavarovanje, nato pa na upravno sodišče.

3. Kdo lahko opravlja osebno asistenco (izobrazba, sorodstveno razmerje, pri kom
je zaposlen)?
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-

Primarna izobrazba osebnih asistentov ni v nobeni državi pogoj za opravljanje
te dejavnosti. Na Švedskem in v Veliki Britaniji jo lahko opravlja kdorkoli,
razen družinskih članov. Tudi na Slovaškem starši otrokom, starim od 7 do 18
let, ne morejo biti osebni asistenti. V vseh državah pa so osebni asistenti pred
začetkom svojega dela vključeni v krajše usposabljanje, ki jih ponavadi v večji
meri vodijo uporabniki sami.

4. Kakšna je vsebina osebne asistence, ali je to tudi storitev, npr. spremljevalec
slepega oz. slabovidnega posameznika?
-

Vsebina osebne asistence je na Švedskem vezana na storitve po izbiri
uporabnika, v Veliki Britaniji pa na storitve skupnostne skrbi. Pri tem je
potrebno poudariti, da si upravičenci vsebino osebne asistence določajo
sami, glede na potrebe. Vsebina pomoči torej ni omejena z vrsto oviranosti
uporabnika in tako le-ta pri slabovidnem oz. slepem posamezniku presega
pomoč pri gibanju in prostorski orientaciji – presega vlogo spremljevalca.

5. Kakšno in če, osebno asistenco nudijo gluhemu oz. naglušnemu posamezniku?
- Kot smo omenili že v odgovoru na prejšnje vprašanje, vsebina pomoči ni
omejena z vrsto oviranosti uporabnika, torej v primeru gluhega oz.
naglušnega uporabnika presega pomoč pri komuniciranju oz. vlogo tolmača.
6. Kdo določa ceno ure osebne asistence?
-

Na Švedskem ceno ure osebne asistence vsako leto decembra določa vlada.
Za leto 2004 tako urna postavka znaša preračunano 5.075,00 SIT. Na
Švedskem in na Slovaškem je oblika financiranja osebne asistence
neposredna, v Veliki Britaniji pa obstaja možnost tako neposrednega kot
posrednega financiranja.

7. Ali so zato zmanjšali število zavodov, ki skrbijo za invalide?
-

Na podlagi razpoložljivih informacij na to vprašanje ne moremo odgovoriti.

V elaboratu sta opisana dva primera dobre prakse v slovenskem prostoru (program
društva YHD in Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper), ki sta
pomembna predvsem zato, ker lahko na osnovi že izvajanih praks izpostavimo
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problematiko v uresničevanju ideje neodvisnega življenja in s tem osebne asistence.
Že izvajani programi lahko namreč opozorijo na možne pomanjkljivosti, na drugi
strani pa služijo kot preverjen koncept, ki ga lahko razvijajo tudi druga društva in
organizacije. Predvsem projekt »Neodvisno življenje hendikepiranih« nam lahko nudi
osnovo za razvoj širše sheme osebne asistence. Tudi na osnovi izkušenj
pridobljenega znanja društva YHD ne velja zanemariti, pač pa naprej razvijati dobro
prakso.
Za mnenja in pričakovanja v zvezi z urejevanjem osebne asistence v slovenskem
prostoru smo povprašali nekatera društva. Predstavljene vizije in predlogi Društva za
teorijo in kulturo hendikepa, Sožitja, Društva študentov invalidov Slovenije, Zveze
društev slepih in slabovidnih Slovenije ter društva Vita zgovorno pričajo o tem, da tudi
uporabniške organizacije aktivno razpravljajo o osebni asistenci, opozarjajo na
možne pasti pri uveljavljanju neodvisnega življenja invalidov in predlagajo načine
kako se omenjenim pastem izogniti in na katere točke moramo biti pri oblikovanju
sheme osebne asistence še posebej pozorni.
Z vidika izveninstitucionalne pomoči invalidnim osebam so pomembne storitve
pomoči družini. Med temi oblikami storitev in storitvami osebne asistence obstajajo
bistvene kvalitativne in kvantitativne razlike. Najvidnejše pomanjkljivosti obstoječih
storitev so časovna omejitev pomoči na domu in socialnega servisa; osebe, ki
omogoča podporo, uporabnik ne more izbrati sam; primerne so le za uporabnike, ki
potrebujejo manjšo dnevno pomoč; princip dela je diametralno nasproten, saj
oskrbovalec pride k uporabniku z natančnimi navodili, kaj ta potrebuje. Bistveno za
osebno asistenco je, da se polje izbire, odločitve in nadzora prenese od socialne
službe oz. dobavitelja storitev k uporabniku.
Družinski pomočnik pa je nova oblika pomoči invalidnim, ki se uveljavlja z letošnjim
letom. Institut je omejen le na nekatere kategorije odraslih invalidnih oseb, katerim
omogoča bivanje v domačem okolju. Kot družinski pomočnik se lahko zaposli eden
izmed staršev ali drug bližnji sorodnik invalidne osebe. Podpora družinskih članov je
bila za življenje invalidne osebe vedno zelo pomembna, z novo uredbo pa se
podpora družine tudi formalno podpre s strani države.
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Z uvajanjem instituta družinskega pomočnika in z uvajanjem zakona, ki bo
opredeljeval osebno asistenco, se povečuje možnost izbire med različnimi oblikami
pomoči invalidnim osebam.
Na podlagi opravljene analize pojmovanja neodvisnega življenja invalidov in s tem
povezane osebne asistence v izbranih državah, na podlagi izkušenj iz že izvajanih
programov osebne asistence v Sloveniji ter na podlagi vizij, mnenj in predlogov
izpostavljenih invalidskih nevladnih organizacij, lahko za oblikovanje Zakona o
izenačevanju možnosti invalidov predlagamo naslednje ukrepe:
-

Osebna asistenca mora postati zakonsko opredeljena oblika pomoči invalidom
in mora biti na voljo celotni populaciji invalidov, ne glede na starost ali vrsto
oviranosti.

-

Osebna asistenca mora pokrivati vsa področja posameznikovega življenja (npr.
gospodinjska opravila, mobilnost, šola, delovno mesto, komuniciranje, prosti čas
ipd.) in mora biti prilagojena potrebam, željam in življenjskemu slogu vsakega
posameznega uporabnika. Pri tem naj izpostavimo, da se osebna asistenca
gluhemu oz. naglušnemu ali slepemu oz. slabovidnemu ne omeji zgolj na funkcijo
tolmača ali spremljevalca, temveč mora pokrivati vsa področja posameznikovega
življenja.

-

Ker je osebna asistenca tako neuniformne narave, je nujno, da pri ugotavljanju
potrebnega števila ur osebne asistence sodeluje z lastno oceno tudi
uporabnik.

-

Financiranje

storitev

osebne

asistence

naj

bo

osnovano

po

načelih

individualiziranega financiranja socialnovarstvenih storitev. Na osnovi izkušenj
izbranih držav menimo, da bi bilo tudi v Sloveniji potrebno uveljaviti neposredno
financiranje, saj le s takšno obliko financiranja dosežemo največjo stopnjo
neodvisnosti uporabnika.
-

Nujno je, da financiranje osebne asistence ni odvisno od finančnega položaja
uporabnika oziroma njegove družine.

-

Osebni asistent mora biti opredeljen kot posebna vrsta zaposlitve. Osebni
asistenti so lahko tako strokovnjaki kot laični delavci.

-

V primeru odrasle osebe je pomembno, da uporabnik lahko sam izbira osebnega
asistenta bodisi med strokovnjaki bodisi med laiki. Osebe, katerim je odvzeta
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poslovna sposobnost (osebe pod skrbništvom), bi se o izbiri osebnega asistenta
morale posvetovati s svojim skrbnikom, če je to le mogoče.
-

Do posebne oblike osebne asistence morajo biti upravičeni invalidni otroci, saj
se že v otroštvu oblikujejo temelji neodvisnega in samostojnega življenja. Za
razliko od osebnega asistenta za odrasle osebe predlagamo, da osebno
asistenco invalidnemu otroku vsaj v ranem otroštvu izvajajo strokovnjaki (npr.
defektologi, socialni pedagogi), saj je v tem najnežnejšem življenjskem obdobju
otrokom potrebno zagotoviti uspešen telesni in duševni razvoj oz. ga je potrebno
tudi vzgajati in izobraževati. Čeprav je smiselno, da se osebni asistent v tem
primeru osredotoči na pomoč otroku v vrtcu in v šoli, pa mora biti (tudi pred tem
obdobjem) na voljo ne samo otroku, temveč tudi staršem, tako v smislu
razbremenitve njihovega dela, kakor tudi v smislu strokovne pomoči in zato
predlagamo, da bi se naloge osebnega asistenta za invalidne otroke oblikovale
kot presek nalog, ki jih v sedanji zakonodaji opravljajo strokovni delavci in
sodelavci ter druge v ta namen zaposlene osebe, v okviru socialnovarstvenih
storitev pomoči družini in sicer kot presek nalog, opredeljenih pod storitvami
pomoč za dom, pomoč na domu in socialni servis. V ranem otroštvu je potrebno,
da o otrokovi osebni asistenci odločajo starši (ali skrbniki), da torej starši (ali
skrbniki) izberejo osebnega asistenta. Pri mladostniku pa je v skladu z načeli
neodvisnega življenja pomembno, da o osebnem asistentu soodloča. Popolnoma
samostojno odločanje o izbiri osebnega asistenta, torej, ne sme biti vezano na
izvajanje roditeljske pravice, saj se le-ta v mnogih primerih podaljša tudi v čas
polnoletnosti.

-

Za izvajanje osebne asistence je smiselno oblikovati ustrezen program
usposabljanja izvajalcev, ki mora biti vsaj delno voden s strani uporabnikov.

-

Osebni asistent mora za svoje delo prejemati ustrezno plačilo. Nujno je, da
izvajanje osebne asistence ne postane zgolj oblika zaposlitve preko programa
javnih del, kaj šele, da bi temeljilo na volontarizmu.

-

V skladu s praksami opazovanih držav predlagamo, da se tudi v Sloveniji za
izvajanje osebne asistence ne zaposluje družinskih članov. S tem bi zmanjšali
ustaljeno odvisnost invalida od pomoči družinskih članov, saj institut osebne
asistence ne predstavlja zgolj povečane možnosti za neodvisno življenje
invalidov, temveč tudi veliko razbremenitev družine.
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-

Z aktualnimi in načrtovanimi spremembami zakonodaje se povečuje možnost
izbire med različnimi oblikami pomoči invalidnim osebam. Nujno je, da se o
različnih možnosti varstva in pomoči ustrezno informira vse potencialne
uporabnike.

Na koncu naj še enkrat poudarimo, da morajo biti storitve osebne asistence na voljo
vsem invalidom. Glavni kriterij pri oceni upravičenosti do storitev osebne asistence
pa bi morale biti posameznikove potrebe.
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Priloga I: Manifest neodvisnega življenja
MANIFEST NEODVISNEGA ŽIVLJENJA
Neodvisno življenje ni preprosto še ena alternativa obstoječim oblikam skrbi in pomoči, ni
modni trend, ki smo ga uvozili iz zahoda ali izmišljen koncept zato, da bi od države izvlekli
čimveč denarja. Neodvisno življenje je ime za paradigmo, ki je najprej in predvsem odpor
proti medicinskemu modelu razumevanja invalidnosti in njemu pripadajočemu diskurzu,
kateri je temelj udejanjanja številnih diskriminacij. Zato mu odločno nasprotujemo ali bolje, ga
zavračamo, tako, da podajamo svoje interpretacije sveta in ta svet živimo. Ne ostajamo
samo pri interpretacijah in kritiki neustreznosti obstoječih družbenih razmer, ampak jih v
praksi spreminjamo.
Neodvisno življenje ni le en model ali posebna formula, ampak je ustvarjanje mnoštva novih
modelov, ki jih bomo posamezniki sproti oblikovali glede na lastne potrebe in želje.
Enkratnost človeškega bitja izhaja iz dejstva, da lahko posameznik/ca odloča. Ker ima
sposobnost odločanja, ima tudi pravico in dolžnost odločati se. Način življenja je ena izmed
teh odločitev s katero si izberemo in ustvarjamo vsak svojo enkratnost.
Hendikepiranim posameznikom se skuša pravica kreiranja te enkratnosti odvzeti - preko
ideologije, v obliki klasifikacij, ki nekatere označujejo kot ljudi s posebnimi potrebami, drugih
pa ne. Klasifikacijo se utemeljuje »znanstveno« z ideološkimi argumenti, ki temeljijo na
medicinskem diskurzu, kar pomeni, da se hendikep obravnava kot bolezen, nesposobnost,
pomanjkljivost ali napako, ki jo je potrebno diagnosticirati, da bi jo lahko rehabilitirali.
Neodvisno življenje pomeni samo možnost živeti tako kot kdorkoli drug; imeti možnost
sprejemanja odločitev o svojem življenju in možnost obvladovanja vsakodnevnih aktivnosti,
imeti pravico do odgovornosti za svoja dejanja. Neodvisno življenje ima opravka s
samodeterminacijo in avtonomnostjo, je pravica in možnost zasledovanja določene
usmeritve, ter hkrati svoboda do zmotnih odločitev in učenja iz lastnih napak. Je predvsem
pravica in hkrati tudi odgovornost, da posameznik izbira, upravlja in obvladuje svoj način
življenja.
Neodvisno življenje ni nekaj preprostega in je lahko v določenih okoliščinah tudi tvegano,
potrebno je narediti korak v prazno, v negotovost, saj je v institucionalnih okvirih
posameznikovo življenje zaščiteno, varovano in oskrbovano na način rutinskih praks. Preko
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teh praks se vzpostavlja red in nadzor, medtem ko neodvisno življenje že po svoji definiciji ne
more biti predvidljivo še manj pa se ga da nadzorovati. Zato mora posameznik najprej
premagati strah, ki ga pogojuje dolgoletno življenje v instituciji, se opogumiti in zaužiti
svobodo odločanja. Mnogi so in bodo to odločitev tudi sprejeli v prepričanju, da jim
neodvisnost pripada in je vsekakor nekaj povsem drugega kot življenje v odvisnosti,
skrbništvu, pod zaščito, z omejenimi možnostmi ter neuresničenimi pričakovanji. Ta korak je
sposoben narediti vsak.
Neodvisno življenje ne more biti definirano ali reducirano na poimenovanje »življenja na
svojem z najnovejšimi tehničnimi pripomočki, mogoče še s primerno zaposlitvijo ter z
intenzivnim socialnim življenjem…«; saj ni dvig življenjskega standarda in ni prilagoditev
večinskim ter vladajočim normam. Vsega tega ni moč zvesti na poenoten načrt, da bi se
usmerjeno in uspešno izvrševala integracija. Ravno tako ne sovpada z definicijo »delati vse
sam«, biti samostojen pri izvajanju vsakdanjih aktivnosti. To so lahko samo nekateri od
vidikov, ki sestavljajo neodvisno življenje ne pa njegova celovitost, saj se le-te ne da
zapopasti. Za nami bodo namreč prišli drugi, ki bodo napisali nov in drugačen manifest.
Neodvisno življenje je gibanje in kot tako ima političen značaj, saj se zavzema, da bi bilo le-to
priznano in zagotovljeno, kot temeljna človekova in civilna pravica. Je boj proti kakršni koli
obliki diskriminacije, getoizacije, psihičnega in fizičnega nasilja. Je boj za enake možnosti na
vseh področjih družbenega življenja in možnost izbire med različnimi servisi ter storitvami
(kar vključuje tudi možnost in pravico zavrnitve institucionalnih oblik bivanja). Je predvsem
skupek idej, ki predstavljajo izziv in kritiko vladajoče ideologije zdravega načina življenja, ki
hoče nekatere posameznike ali skupine postaviti v položaj neveljavnih, manj sposobnih,
oviranih, invalidnih… glede na »zdravo« večino, ki naj bi zanje skrbela in jih oskrbovala.
Gibanje za neodvisno življenje izhaja iz prve polovice šestdesetih let, ko so bili nekateri
študentje Barkleyske univerze zaradi svojega očitnega hendikepa nameščeni v bolnišnici
študentskega naselja. Splošno naraščanje študentskih gibanj na vseh pomembnih univerzah
v ZDA, ki so zagovarjala človekove pravice, je povzročilo ozaveščanje študentov o lastnem
položaju ter posledično zavračanje bivanja v bolnišnici. Tako so se številni hendikepirani
posamezniki odločili, da se aktivno udeležijo gibanja in sprejmejo njegove nove ideje na
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Bilo je potrebno odstraniti ovire (ne samo fizične in
arhitektonske ampak tudi diskriminatorne oziroma zakonodajne), premagati zakoreninjene
predsodke in priučene stereotipe, oblikovati strategijo ozaveščanja in izobraževanja tako
javnosti kot tudi samih hendikepiranih, vplivati na strokovnjake in politike, da bi spremenili
pravila ter vpeljali novo zakonodajo.
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Aprila 1998 je »Evropska mreža za neodvisno življenje« v Strasbourgu organizirala
mednarodno konferenco na temo »Storitve osebne asistence«. Osebno asistenco so
pripoznali kot temeljni element neodvisnega življenja, ki zajema celotno polje aktivnosti
hendikepiranega posameznika kot so bivanje, mobilnost, dostopnost, izobraževanje,
zaposlovanje, ekonomska in socialna varnost ter politični vpliv. V tem okviru so obsodili
segregacijo in institucionalizacijo kot neposredno kršitev osnovnih človekovih pravic in glede
na to naj bi vlade sprejele zakonodajo, ki bi ščitila pravice hendikepiranih ljudi. Ključ za
dosego tega cilja so videli v Neodvisnem življenju in v zagotavljanju podpore servisom
osebne asistence za tiste, ki jo potrebujejo.
Naposled je tudi med nami prišlo do razumevanja lastnega položaja, spoznanja možnosti
sprememb ter zavesti o tej dolžnosti. Tako je nastal upor in se vnel boj za prilastitev in
polastitev nepriznanih pravic -, predvsem pravice do upravljanja z lastnim življenjem in
telesom. Jasno je postalo, kaj je treba preseči - zastarela invalidska društva, ki so pozabila,
da bi morala služiti posamezniku in so postala sama sebi namen. Otepajo se sprememb,
poslužujejo se medicinskega diskurza in na tej osnovi razvrščajo ljudi po diagnozah v
kategorije in stopnje invalidnosti. Njihova temeljna predpostavka je, da imajo posamezniki z
isto medicinsko diagnozo tudi iste interese in potrebe. Pri tem imajo do posameznika
skrbniški in pokroviteljski odnos, s katerim ga držijo v stalni odvisnosti. Za spremembo
takšnega stanja je potrebno radikalno zamenjati optiko pogleda. Najprej in predvsem pogled
samih hendikepiranih na razmere in razmerja v katera so vpeti ter podobo v katero so ujeti.
Kot predmet dela so vpeti v mehanizme, diskurze in prakse strokovnjakov, ki jim ponujajo
integracijo kot nikoli dokončan projekt, saj je podoba njih samih taka kot hočejo oni: podoba
nebogljenih, pasivnih pomoči potrebnih prejemnikov. Z zavedanjem tega je postalo očitno,
kaj bo vsebina sprememb in kakšni bodo temeljni stebri novo nastalih projektov.
Gibanje za neodvisno življenje ni gibanje za dvig kvalitete življenja ene marginalne skupine.
Je upor, nasprotovanje in boj proti vsem vrstam kontrole, zapostavljanja ter represije
katerihkoli skupin in posameznikov. Kajti logika invalidizacije oziroma onesposabljanja ne
zadeva in se ne omejuje zgolj na eno vrsto hendikepa ter ni omejena na majhno kategorijo
ljudi. Prav tako kot ne moremo povsem ločeno obravnavati pojavov rasizma, seksizma,
nacionalizma in drugih oblik družbenega zatiranja, ne da bi jih primerjali med seboj,
analizirali pogoje njihovega obstoja in se zavzemali za skupno emancipacijo.
Gibanje za neodvisno življenje je proces ozaveščanja o lastnem položaju, prilaščanja moči
nad svojim življenjem in proces emancipacije. Vsem hendikepiranim ljudem omogoča
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doseganje enakih možnosti, pravic in aktivne udeležbe v družbi. Vključuje in se nanaša na
potrebe vseh vrst hendikepa, kar pomeni, da zahteva odpravo vseh predsodkov do drugih
marginalcev in predvideva udeležbo ter sodelovanje z drugimi deprivilegiranimi skupinami.
Hendikepirani morajo pridobiti vse potrebno za dosego enakopravnih izbir in si zagotoviti
samodefiniranje svojih potreb, želja in odločanja.
Gibanje za neodvisno življenje nasprotuje razvoju in vzdrževanju sistemov, ki se zavzemajo
za ohranjanje odvisnosti z institucionalnimi rešitvami. Nasprotuje organizacijam ali servisom,
ki za hendikepirane ljudi ustvarjajo posebne, segregacijske pogoje na področju
izobraževanja, zaposlovanja, bivanja, osebne asistence, mobilnosti in ostalih področjih
družbenega življenja. Le-te po svoji naravi omejujejo posameznikove možnosti odločanja o
lastnem življenju ali zmanjšujejo priložnosti za njegovo enakopravno udeležbo v okolju.
Institucijam, organizacijam in servisom, katerih principi delovanja temeljijo na skrbi za
posameznika in na nadzoru nad njim v posebnih ločenih skupnostih, je prepovedano
uporabljati izraz neodvisno življenje.
Osebna asistenca je prvi najbolj pomemben »pripomoček« neodvisnega življenja, ki
hendikepirani osebi omogoči svobodo in izhod iz položaja oskrbovanca. V mnogih primerih je
osebna asistenca glavni pogoj za govor o enakih možnostih in samodeterminiranosti, torej
tudi o neodvisnem življenju. Zagotovitev osebne asistence je tista osnova, ki bo pokazala, da
so zavodi, posebne ustanove in hišne segregacije neustrezne in nedopustne oblike življenja.
Osebna asistenca je profesionalna figura, ki lahko vključuje nego, spremstvo, pomoč pri
branju slepim in slabovidnim, gospodinjska opravila... Vendar se bistveno razlikuje od
pomoči patronažnih in socialnih služb na domu. Tako po izobrazbi (osebni asistent ne
potrebuje strokovne izobrazbe zdravstvenega ali socialnega profila), kakor tudi po načinu
zaposlovanja in upravljanja. Osebni asistent se zaveže, da bo spoštoval principe
neodvisnega življenja in torej ni skrbnik ali zagovornik hendikepirane osebe. Le-ta si sama
izbere ustreznega osebnega asistenta in ga tudi sama pouči o delu in veščinah. Samo z
upoštevanjem teh pravil je mogoče organizirati osebno asistenco na način, ki zagotavlja kar
največjo avtonomijo odločanja in omogoča vsakemu posameznemu uporabniku teh storitev
možnost izbire - predvsem kdo, kako in kdaj mu bo pomagal. Vsak kompromis na tem
področju je že poraz.

Hendikepirane osebe ne potrebujejo posebnih zakonov ali posebnih privilegijev. Veliko bolj
pomembno je, da splošni principi enakopravnosti in enakih možnosti, ki so zapisani v
ustanovnih dokumentih, mednarodnih listinah in Ustavi, postanejo pravice, ki se uresničujejo
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tudi v praksi. Zakonske rešitve na ravni potrjevanja pravic in njihove dejanske uresničitve,
morajo biti v okviru antidiskriminacijskih normativov in ne kot posebna poglavja za
»posebno« socialno ločeno in oddaljeno kategorijo. Pomembno je, da so zakoni preprosti,
logični in ne nasprotujoči si, dovolj odprti za nove možnosti in izvedljivi tudi v praksi. Naloga
države je, da na osnovi antidiskriminacijske zakonodaje zagotovi zadostna sredstva iz
katerih lahko hendikepirana oseba krije stroške osebne asistence.
Očitno je, da se bo družbena realnost lahko spremenila le takrat, ko bodo
hendikepirane osebe zmogle vsiliti svoje zahteve in se izogniti temu, da hkrati
postanejo instrument manipulacije za doseganje različnih interesov ter nadvlade.
(Vir: http://www.ljudmila.org/yhd/wwwSlo/modules/vsebina/article.php?storyid=16)

110

