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Povzetek:
Glavni namen študije, ki osebno asistenco popiše na celovit in podroben način, in sicer na nacionalni
ravni, je pridobiti informacije o tem, kako je v Sloveniji osebna asistenca organizirana, kakšna
oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja pod okriljem osebne asistence, kdo so njeni izvajalci, kdo
uporabniki, kakšne so čakalne vrste ter kdo jo financira. Pri tem smo do sedaj (torej v analizah, ki se
nanašajo na obdobje 2015–2017) posebno pozornost namenili tudi podatkom, ki predstavljajo
osnovo za možne projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence glede na sprejeti
Zakon o osebni asistenci, ki se bo začel izvajati januarja 2019. Drugi namen naloge je priprava
izhodišč za redno letno spremljanje programov osebne asistence v bodoče ter priprava vsebinskega
okvirja za oblikovanje centralne zbirke podatkov oz. vzpostavitev informacijskega sistema o osebni
asistenci v skladu s sprejetim Zakonom o osebni asistenci.
V letu 2017 je bilo v programe osebne asistence vključenih 1.160 uporabnikov (v letu 2015 1.125
ter v letu 2016 1.138), med njimi je bilo največ gibalno oviranih. V povprečju so prejeli 14,8 ur
asistence na teden. Kot ključne storitve osebne asistence lahko opredelimo storitve, namenjene
osebni pomoči, pomoči v gospodinjstvu in spremstvo, saj velika večina uporabnikov v okviru osebne
asistence prejema pomoč iz omenjenih sklopov opravil. Uporabnikov, ki so v letu 2017 prejemali 30
ali več ur osebne asistence na teden in so bili stari od 18 do 65 let, je bilo 207. Na podlagi podatka
o številu dodatnih ur asistence, ki bi jih po poročanju izvajalcev trenutni uporabniki osebne
asistence še potrebovali, lahko predvidevamo, da bi bilo do zakonske zagotovljene osebne
asistence upravičenih še najmanj 117 oseb. Na podlagi obeh podatkov (o številu uporabnikov v
starosti od 18 do 65 let, ki prejemajo 30 ali več ur osebne asistence na teden in tistih, ki bi
potrebovali toliko ur asistence na teden) lahko predvidevamo, da bo ob začetku izvajanja Zakona o
osebni asistenci v praksi, v sistem vstopilo okrog 300 do 350 oseb.
Ključne besede: osebna asistenca, Zakon o osebni asistenci, deinstitucionalizacija, oskrba v
skupnosti, sistematično spremljanje, uporabniki, kadri
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POGOSTO UPORABLJENE KRATICE
APZ
CSD
EMŠO
EUR
FIHO
IRSSV
JR
JZ
MAX
MDDSZ
MDR
ME
MIN
MKPI
MO
N
NP
OA
ReNPSV 2006–2010
ReNPSV 2013–2020
RS
SURS
VDC
ZDVDTP
ZOA
ZPIZ

ZSV

ZSVDP
ZZRZI

Aktivna politika zaposlovanja
Center za socialno delo
Enotna matična številka občana
Evro
Fundacija za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij
Inštitut RS za socialno varstvo
Javni razpis
Javni zavod
Maksimum, enota z najvišjo vrednostjo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Motnja v duševnem razvoju
Mediana je vrednost enote populacije, od katere ima polovica enot manjšo, druga
polovica pa večjo vrednost
Minimum, enota z najmanjšo vrednostjo
Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o
pravicah invalidov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08, 37/08)
Modus je največkrat izbrana vrednost enot populacije
Število enot
Ni podatka
Osebna asistenca
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010, Uradni
list RS, št. 39/06.
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, Uradni
list RS, št. 39/13.
Republika Slovenija
Statistični urad Republike Slovenije
Varstveno delovni center
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, Uradni list SRS, št. 41/83,
Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in40/11 –
ZSVarPre-A.
Zakon o osebni asistenci, Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ2, Uradni list RS, št. 96/12, 39/13,
99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B in 95/14 ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17.
Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06
– ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre,
62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg
in 31/18 – ZOA-A.
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1, Uradni list RS, št. 26/14,
90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18.
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14.

Nekateri uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Besedilo ni lektorirano.
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1 UVOD
Osebna asistenca kot paket storitev predstavlja nepogrešljivo sredstvo za neodvisno življenje
invalidov (Smolej Jež in Nagode 2007). Pokriva vsa področja življenja in je prilagojena potrebam,
željam in življenjskemu slogu vsakega uporabnika posebej (Kobal Tomc in drugi 2004). Predstavlja
pomembno orodje pri zagotavljanju samostojnega in polnovrednega življenja najtežjih invalidov v
skupnosti, prispeva k deinstitucionalizaciji njihove oskrbe in kot taka predstavlja tudi njihovo
pravico glede na Konvencijo o pravicah invalidov (19. Člen, Uradni list RS, št. 37/08). Osebna
asistenca se v Sloveniji izvaja in financira projektno, sistemsko izvajanje storitve pa je, glede na
sprejeti Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18), predvideno za leto 2019.
Po skoraj desetih letih smo na Inštitutu RS za socialno varstvo (v nadaljevanju: IRSSV) v letu 2016
ponovno pripravili analizo izvajanja osebne asistence na nacionalni ravni; nanašala pa se je na leto
2015 (pred tem je bila zadnja celovita analiza izvajanja te storitve na nacionalni ravni opravljena leta
20071). S ciljem, da se vzpostavi redno letno spremljanje izvajanja osebne asistence na nacionalni
ravni, smo tovrstno analizo pripravili tudi lansko in letošnje leto.
Vse tri analize (za obdobje 2015–2017) smo pripravili na enakih (podobnih) metodoloških izhodiščih
(individualizirani podatki), hkrati pa upoštevamo tudi vsebino in določila Zakona o osebni asistenci,
ki je bil sprejet v lanskem letu.
Namen naloge Spremljanje izvajanja programov osebne asistence je dvojen:
-

zagotovitev kontinuiranega pregleda izvajanja osebne asistence v RS in

-

priprava celovitih letnih statistik o uporabnikih, izvajalskih organizacijah, kadrih in izvajanju
storitev osebne asistence na podlagi nacionalnih in mednarodnih potreb in zahtev.

Analiza predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in odločevalce. Je
edini vir podatkov, ki prikazuje stanje na področju izvajanja osebne asistence na celotnem območju
Slovenije oz. na nacionalni ravni in zajema informacije o programih, ki so kot osebna asistenca
financirani iz različnih razpisov. Analiza predstavlja tudi pomemben vsebinski okvir oz. izhodišče za
oblikovanje centralne zbirke podatkov oz. vzpostavitev informacijskega sistema o osebni asistenci
v skladu s sprejetim Zakonom o osebni asistenci.
Projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence, kot jih definira Zakon o osebni
asistenci in jih pripravimo vsako leto, predstavljajo pomemben orientir za sistemsko (zakonsko)
izvajanje storitve. Ocenjujemo, da z analizo zbrani podatki predstavljajo zadovoljivo oceno števila
oseb, ki bodo v sistem (zakonsko zagotovljeno osebno asistenco) vstopile ob začetku izvajanja
zakona v praksi, to je v začetku leta 2019. Pri tem se je sicer treba zavedati, da se projekcije nanašajo
le na trenutne uporabnike osebne asistence, to je na uporabnike, katerih potrebe uspejo zadovoljiti
trenutni izvajalci osebne asistence, zelo malo pa vemo o uporabnikih, ki osebne asistence trenutno
Glej Smolej Jež, S., Nagode, M. 2007. Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov, ki dopolnjujejo javno službo na tem
področju: analiza programov osebne asistence: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
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ne prejemajo, pa bi jo glede na starost, potrebe in način bivanja lahko. Težko je tudi predvideti,
kakšen bo domet in vpliv procesa deinstitucionalizacije v prihodnjih letih na obseg možnih
uporabnikov osebne asistence. Po drugi strani pa ne smemo zanemariti uporabnikov, ki glede na
opredelitev upravičencev do osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci, z januarjem 2019 ne
bodo upravičeni do te storitve. Na podlagi zbranih podatkov v letošnjem poročilu podajamo
okvirno oceno obsega teh uporabnikov, podatke o številu organizacij, ki izvajajo asistenco le za
uporabnike, ki prejemajo manj kot 30 ur osebne asistence na teden ter podatke o številu osebnih
asistentov ter koordinatorjev v teh organizacijah.
Letošnje poročilo je sestavljeno iz devetih poglavij. Uvodu sledi predstavitev metodologije izvedbe
analize (2), ki vsebuje tudi podpoglavje o kakovosti zbranih podatkov. Temu sledi poglavje, v
katerem predstavljamo organizacije, ki izvajajo osebno asistenco ter čakalne vrste (3). Sledi
najobsežnejše poglavje s predstavitvijo podatkov o uporabnikih osebne asistence (4), ki vključuje
tudi podpoglavje z informacijami o uporabnikih, ki bi bili glede na opredelitve upravičencev v
Zakonu o osebni asistenci upravičeni do sistemske zagotovitve te storitve in podpoglavje o
uporabnikih, ki ne bodo upravičeni do osebne asistence po zakonu. Sledita poglavji z informacijami
o kadrih (5) in financah (6) v programih osebne asistence. Sklepne ugotovitve so zbrane v zadnjem
poglavju (7) pred viri in literaturo (8) ter prilogami (9).
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2 METODOLOGIJA IZVEDBE ANALIZE
Metodološki pristop
Kot že uvodoma omenjeno, je namen spremljanja programov osebne asistence predvsem dvojen.
Z nalogo želimo vzpostaviti kontinuirano, redno letno zbiranje podatkov o osebni asistenci v
Sloveniji (ki se trenutno izvaja preko dveh razpisov pristojnega ministrstva), poleg tega pa želimo
vzpostaviti tudi evidenco oz. zbirko kakovostnih in celovitih podatkov kot podlago za oblikovanje
informatiziranega sistema zbiranja podatkov v skladu s sprejetim Zakonom o osebni asistenci.
Osnovo vsakoletnemu spremljanju izvajanja osebne asistence predstavljajo potrebe in želje
naročnika ter cilji, ki jih z izvedbo naloge zasledujemo. Poročilo o izvajanju osebne asistence v
posameznem letu, kot zaključni output, ki ga pripravimo za naročnika, nastane na podlagi
raziskovalnega načrta (predstavljen spodaj).
Raziskovalni načrt
Pri pripravi raziskovalnega načrta smo v prvi fazi oblikovali vzorčni okvir (tj. seznam vseh programov
osebne asistence v Sloveniji), temu je sledila priprava merskih instrumentov, ki smo jih naslovili na
vse enote vzorčnega okvira. Po nekajmesečni fazi zbiranja podatkov so sledili logična kontrola,
razčiščevanje in analiziranje podatkov ter v zadnji fazi interpretacija pridobljenih podatkov in
informacij ter priprava poročila. Nekatere faze se med seboj prekrivajo, saj smo na primer hkrati še
pridobivali nekatere podatke s terena, usklajevali in razčiščevali »nelogične« informacije z izvajalci
ter že pripravljali prve preliminarne analize in izpise dobljenih podatkov.
Slika 2.1: Raziskovalni načrt

ČAS

AKTIVNOSTI

FAZA

Faza 1

Faza 2

Oblikovanje
vzorčnega okvirja

Priprava
anketnega
vprašalnika

Priprava seznama
izvajalcev osebne
asistence v 2017

Priprava zbirnika
podatkov

Junij – julij 2018

Faza 3

Faza 4

Zbiranje
podatkov s
terena

Pregled, logična
kontrola,
razčiščevanje in
usklajevanje
podatkov

Julij – avgust
2018

Avgust september 2018

Faza 5
Analiza in
interpretacija
končnih podatkov

Priprava končnega
poročila
September –
oktober 2018
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Vzorčni okvir
Vzorčni okvir sestavlja seznam izvajalcev osebne asistence, ki jih preko javnih razpisov sofinancira
pristojno ministrstvo. V letu 2017 je MDDSZ programe osebne asistence podpiralo preko dveh
posebnih razpisov, in sicer: Javnega razpisa za financiranje programov za samostojno oz.
samostojnejše življenje invalidov za obdobje 2015–2018 (Uradni list RS, št. 81/14) in preko Javnega
razpisa za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje
od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 (Uradni list RS, št. 29/16). V vzorčni okvir smo tako vključili vse tiste
izvajalce osebne asistence, ki imajo preko omenjenih razpisov financirane zaposlitve osebnih
asistentov in koordinatorjev osebne asistence2. Preverili smo tudi vse programe, ki so za izvajanje
osebne asistence financirani bodisi preko javnih razpisov za financiranje programov socialnega
varstva pri MDDSZ in pa sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim
organizacijam v letu 2017 (FIHO, 2017) in ugotovili, da so slednji že del našega vzorčnega okvira,
zato nam ga ni bilo potrebno dopolnjevati. Na ta način smo, po Kalton in Vehovar (2011) dobili t. i.
seznam vseh elementov ciljne populacije. V raziskovanje smo tako vključili naslednje izvajalske
organizacije:
-

Auris medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko, Huje 23/a, 4000 Kranj,

-

Društvo aktivnih in zaposlenih invalidov Slovenije, Tacenska cesta 29, 1210 Ljubljana,

-

Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana,

-

Društvo downov sindrom Planet 47, Koštabone 80, 6274 Šmarje,

-

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, Ul. Za travniki 40, 1260 Ljubljana Polje,

-

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja, Ulica Staneta Rozmana 11/a, 9000 Murska Sobota,

-

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško, C. Krških žrtev 60, 8270 Krško,

-

Društvo gluhoslepih "Dlan", Linhartova 13, 1000 Ljubljana,

-

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Dunajska cesta 188, 1000 Ljubljana,

-

Društvo študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana,

-

Društvo Veronika za asistenco možgansko poškodovanim, Koblarji 46, 1332 Stara cerkev,

-

Društvo vezi Štorje Sežana, Štorje 26, 6210 Sežana,

-

Društvo vita, Dunajska 106, 1000 Ljubljana,

-

Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota, Kocljeva ulica 4, p.p. 62, 9000 Murska Sobota,
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje, Mariborska cesta 210/c, 3000 Celje,

-

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper, Repičeva 4, p.p. 770, 6101 Koper,

-

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj,

-

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, Gospejina ulica 11, 2000 Maribor,

-

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, ul. Gradnikove brigade 31, 5000
Nova Gorica,,

-

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj, Dravska ulica 18, 2250 Ptuj,

-

Nadškofijska Karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor,

-

Ozara Slovenija, Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor,

-

Sklad Silva, Fijeroga 10, 6274 Šmarje,

Vseh financiranih programov je sicer 35, vendar smo iz vzorčnega okvira izločili en program, saj je le ta financiran zgolj za
delovanje koordinatorja laičnih delavcev in kot takšen ne sodi na naše raziskovalno področje.
2
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-

Škofijska Karitas Murska Sobota, Gregorčičeva 4a, 9000 Murska Sobota,

-

Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Cankarjeva 25, 8000 Novo
mesto,

-

Sonček Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor,

-

Sonček Posavje, društvo za cerebralno paralizo, Ulica mladinskih delovnih brigad 18, 8373
Leskovec pri Krškem.

-

Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj,

-

Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana,

-

Sožitje Škofja Loka, Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka,

-

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana,

-

Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana,

-

Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana,

-

Zveza Sožitje, Samova 9/ii, 1000 Ljubljana,

Merski instrument
Za pridobitev podatkov smo letos prvič uporabili le en merski instrument (v preteklih letih smo imeli
namreč dva) ter ga naslovili na vse izvajalce osebne asistence iz vzorčnega okvira. Oblikovali smo
zbirnik podatkov (gl. Prilogo B), s katerim smo zbirali podatke na naslednjih področjih:
-

podatke o organizaciji (osnovni podatki o organizaciji, ki izvaja osebno asistenco in

-

kontaktni podatki o osebi, ki je izpolnjevala zbirnik oz. poročala),
podatke o uporabnikih (socio-demografski podatki, status invalida, tip invalidnosti, leto
vključitve v program, ure in sklopi osebne asistence, prejemanje pomoči na domu in
neformalne pomoči, lastni prispevek za osebno asistenco, izstop iz programa),

-

podatke o zaposlenih (socio-demografski podatki, število uporabnikov na asistenta,
efektivne ure, prenehanje delovnega razmerja),

-

podatke o čakalni vrsti in zavrnitvah potencialnih uporabnikov osebne asistence (število
oseb v čakalni vrsti, število zavrnjenih oseb in razlogi za zavrnitve),

-

podatke o financiranju osebne asistence (financerji osebne asistence in obseg financiranja,
prispevek uporabnika).

Z zbirnikom podatkov, ki smo ga oblikovali v Microsoft Office Excelu, smo izvajalce prosili za
posredovanje individualiziranih podatkov za vse uporabnike osebne asistence, vse osebne asistente
ter koordinatorje. Poročevalce smo zaprosili, da nam posredujejo podatke za vsakega posameznika
posebej, pri tem pa naj podatke anonimizirajo na način, da njihova identiteta ne bo prepoznana
(npr. da kot identifikator ne uporabljajo EMŠO). V preteklih dveh analizah smo zbirali tudi podatke
o virih preživljanja uporabnikov, podatke o višini dodatka za pomoč zaradi invalidnosti ter podatke
o obsegu ur osebne asistence po posameznih sklopih. Kakovost omenjenih podatkov je bila v obeh
letih dokaj slaba, ali izvajalci teh podatkov nimajo, ali pa jih ne vodijo sistematično, zato smo
zbiranje teh podatkov opustili. Podatki o čakalni vrsti in zavrnitvah potencialnih uporabnikov
osebne asistence ter financiranju storitve so agregirani.
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Zbiranje podatkov
Z zbiranjem podatkov smo pričeli julija letos (gl. dopis v Prilogi A), končali pa v septembru, ko smo
dobili še zadnje popravke podatkov v zbirniku. Prejeli smo zbirnike podatkov za vseh 34 organizacij,
kar pomeni, da na ravni poročevalskih enot beležimo popoln odziv (100 % stopnja odzivnosti).
V letošnjem letu smo želeli poročevalcem še nekoliko olajšati izpolnjevanje oz. vpisovanje podatkov
v zbirnik, in sicer zlasti podatkov o uporabnikih, ki so najbolj obsežni. Izvajalskim organizacijam smo
skupaj z dopisom sicer poslali prazen zbirnik podatkov, pri čemer pa so se v zavihku »Uporabniki«
že nahajali lanski podatki o njihovih uporabnikih. Poročevalce smo prosili, da lanskoletne podatke
še enkrat preverijo in po potrebi ustrezno popravijo oz. dopolnijo. V primerih, ko so označili, da
posameznik ni več uporabnik osebne asistence v njihovi organizaciji, se je celotna vrstica v zbirniku
obarvala v sivo barvo in v tem primeru jim ni bilo potrebno dodatno preverjati podatkov, le razlog
»izstopa« so morali navesti. Poročevalci so v zbirnik podatkov vnesli vse nove uporabnike osebne
asistence ter zanje določili ustrezen identifikator.
Glede podatkov v zbirnikih smo se morali v več primerih ponovno obrniti na izvajalce osebne
asistence oz. na poročevalske enote s prošnjo, da so bodisi dopolnili manjkajoče podatke, bodisi
popravili podatke, za katere smo predvidevali, da niso pravilni. Faza logične kontrole in preverjanja
ter popravljanja podatkov je potekala avgusta in v začetku septembra. Kljub temu, da smo pri večini
vprašanj v letošnjem zbirniku podatkov kot možen odgovor ponudili tudi odgovor ‘ne vem’, so
nekateri izvajalci določene kategorije pustili prazne (tudi v primeru, če podatkov nimajo oz.
odgovorov ne vedo in bi lahko označili odgovor ‘ne vem’), zato jih je bilo treba pozvati k izpolnitvi
manjkajočih rubrik. Faza logične kontrole, razčiščevanja, usklajevanja in popravljanja podatkov je
tako trajala približno mesec dni.
Statistične metode
Pri analizi podatkov smo uporabljali predvsem univariatne statistične metode, to so tiste, s katerimi
istočasno analiziramo le eno spremenljivko. Uporabili smo naslednje statistike:
-

število enot analize (N),

-

povprečje oz. aritmetična sredina (AS),

-

maksimum, enota z najvišjo vrednostjo (MAX),
minimum, enota z najmanjšo vrednostjo (MIN),

-

mediana, vrednost enote populacije, od katere ima polovica enot manjšo, druga polovica
pa večjo vrednost (ME),

-

modus, največkrat izbrana vrednost enot populacije (MO).

Pri analizi nekaterih zaprtih vprašanj z možnostjo vpisovanja odgovorov (npr. možnost drugo) smo
se poslužili kvalitativne metode po postopku kodiranja (Mesec 1998) z naslednjimi koraki:
razčlenitev in določitev enot kodiranja, pripisovanje in definiranje pojmov ter izbira relevantnih
pojmov.
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2.1

Kakovost zbranih podatkov

Podatke o izvajanju osebne asistence, uporabnikih, kadrih, financah in čakalnih vrstah smo prejeli
od vseh izvajalcev osebne asistence v letu 2017. Zajem podatkov na ravni poročevalskih enot je
torej 100 %. Kljub temu pa pri posameznih spremenljivkah zajem podatkov ni popoln (torej
beležimo različne stopnje neodgovorov spremenljivke), saj nekateri izvajalci nekaterih podatkov
niso posredovali bodisi v celoti, ali pa le za nekatere uporabnike ali zaposlene. Bistvena razlika
lanskega in letošnjega zbirnika podatkov glede na zbirnik podatkov za leto 2015 je ta, da smo v
zadnjih dveh letih pri večini vprašanj o uporabnikih (kjer je bilo tudi največ težav) poročevalcem kot
zalogo vrednosti ponudili tudi odgovor ‘ne vem’. Poleg tega smo v letošnjem letu iz poročanja
izločili spremenljivke, pri katerih smo v preteklih letih beležili najvišje stopnje neodgovorov (npr. pri
podatkih o virih preživljanja uporabnikov ter o dodatku za pomoč ter njegovi višini), saj izvajalske
organizacije teh podatkov v veliki večini nimajo. Kakovost podatkov se je tako skozi leta izboljšala.
Pri kadrih tako beležimo skoraj popolno zajetje podatkov tudi na ravni posameznih spremenljivk.
Kljub temu pa je potrebno poudariti, da na primer pri spremenljivki ‘efektivne ure’ beležimo 5,6 %
stopnjo neodgovorov. Tega podatka namreč nimamo za 28 zaposlenih (oz. je v zbirnik vpisano 0),
ker so bile zaposlene osebe bodisi na porodniškem oz. starševskem dopustu bodisi na dolgotrajni
bolniški odsotnosti. Poleg tega za to spremenljivko poročevalci običajno vpisujejo povprečje
prisotnih ur osebnega asistenta na delovnem mestu na mesec (npr. 174 ur na mesec), mi pa smo
želeli pridobiti povprečje efektivnih ur osebnega asistenta pri uporabniku. Skupni podatek za to
spremenljivko tako predstavlja le oceno.
Preglednica 2.1: Ovrednotenje kakovosti podatkov za zaposlene v programih osebne
asistence
Kazalnik/spremenljivka
Delovno mesto
Način zaposlitve
Delež zaposlitve
Spol
Leto rojstva
Dosežena stopnja izobrazbe
Pridobljena smer izobrazbe
drugo
Št. uporabnikov na asistenta
Efektivne ure
Prenehanje delovnega razmerja

Stopnja neodgovora (v %)
0
0
0
0
1,6
1,6
1,8
0,8
0
5,6
0

Opombe:
Leto rojstva: vpisati je bilo potrebno leto rojstva; za 8 zaposlenih nismo prejeli podatka.
Dosežena stopnja izobrazbe: vpisati je bilo potrebno doseženo stopnjo izobrazbe; za 8 zaposlenih nismo prejeli podatka.
Pridobljena smer izobrazbe: vpisati je bilo potrebno pridobljeno smer izobrazbe; za 9 zaposlenih nismo prejeli podatka.
Pridobljena smer izobrazbe – drugo: vpisati je bilo potrebno pridobljeno smer izobrazbe; za 4 (od 204 veljavnih odgovorov glede
na prejšnjo vprašanje) zaposlene le te niso vpisali, torej jih štejemo pod manjkajočo vrednost.
Efektivne ure: za 28 zaposlenih ni vpisanega podatka, oz. je vpisano 0, ker so na porodniški/bolniškem dopustu.

Če pri stopnji neodgovora upoštevamo tudi ‘ne vem’ odgovore, je kakovost podatkov o uporabnikih
bistveno slabša kot kakovost podatkov o zaposlenih, saj kar pri 10. spremenljivkah nimamo
popolnih podatkov. Če pa kot neodgovore štejemo le enote, za katere poročevalci niso vnesli
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nobenega odgovora, je kakovost podatkov o uporabnikih podobna oz. celo boljša kot pri kadrih.
Bistvena razlika v kakovosti podatkov o uporabnikih glede na leto 2015 je torej ta, da smo v lanskem
in letošnjem letu poročevalcem za večino spremenljivk ponudili tudi odgovor ‘ne vem’ in se s tem
izognili dilemam o tem, ali poročevalci določenih podatkov nimajo oz. jih ne vedo, ali jih le niso
vnesli v zbirnik podatkov. Poleg tega smo v letošnjem letu prenehali z zbiranjem nekaterih podatkov
o uporabnikih osebne asistence, ki jih poročevalci niso beležili in zaradi česar je bila stopnja
neodgovorov pri nekaterih spremenljivkah (npr. o virih preživljanja, dodatku za pomoč ter njegovi
višini) v preteklih letih zelo visoka.
Med spremenljivkami, pri katerih še vedno beležimo dokaj visoke deleže ‘ne vem’ odgovorov,
izstopajo spremenljivke ‘dodatek za tujo nego in pomoč zaradi invalidnosti’, ‘pomoč neformalnih
oskrbovalcev’, ‘storitve osebne asistence v okviru druge organizacije’ in ‘pomoč na domu’.
Preglednica 2.1: Ovrednotenje kakovosti podatkov za uporabnike osebne asistence
Kazalnik/spremenljivka
Uporabnik OA 2017
Občina prebivanja
Spol
Leto rojstva
Oblika bivanja
Leto vključitve v OA
Poglavitna vrsta invalidnosti
Zaposlitveni status
Dodatek za pomoč zaradi invalidnosti
Ure osebne asistence
Storitve osebne asistence
Več ur OA
- koliko več ur OA
Storitve
OA
v
okviru
druge
organizacije
Pomoč na domu
Pomoč neformalnih oskrbovalcev
Lastni prispevek (na uro)
Lastni prispevek (na mesec)
Uporabnik 31. 12. 2017
Izstop
- datum izstopa
- razlog izstopa

Stopnja neodgovora - ne vem
kot neodgovor (v %)
0
0
0
0
0
0
0
7,5
36,9
0
0
2,2
0

Stopnja neodgovora – ne vem
kot odgovor (v %)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27,2

0

22,3
30,1

0
0
4,1
4,1
0
0
0,1
0,6

Opombe:
Prvi stolpec predstavlja delež neodgovorov, pri čemer je odgovor »Ne vem« štet kot neodgovor. Drugi stolpec pa predstavlja del ež
neodgovorov, pri čemer je odgovor »Ne vem« štet kot odgovor. V tem primeru so kot neodgovori štete prazne celice.
Zaposlitveni status: pri 87 osebah so poročevalci navedli odgovor ne vem.
Dodatek za tujo nego in pomoč zaradi invalidnosti: pri 428 osebah so poročevalci navedli odgovor ne vem.
Več ur OA: pri 25 osebah so poročevalci navedli odgovor ne vem.
Storitve OA v okviru druge organizacije: pri 315 osebah so poročevalci navedli odgovor ne vem.
Pomoč na domu: pri 259 osebah so poročevalci navedli odgovor ne vem.
Pomoč neformalnih oskrbovalcev: Pri 349 osebah so poročevalci navedli odgovor ne vem.
Lastni prispevek (na uro) in lastni prispevek (na mesec): pri 47 osebah poročevalci niso navedli odgovora (gre za Društvo Son ček
Maribor, v katerem sicer uporabniki ne prispevajo za izvajanje osebne asistence, ampak določen znesek prispevajo za uporabo
prilagojenega kombija).
Datum izstopa: poročevalci za enega (od 95 veljavnih odgovorov glede na prejšnjo vprašanje) uporabnika niso navedli podatka.
Razlog izstopa: poročevalci za sedem (od 95 veljavnih odgovorov glede na prejšnjo vprašanje) uporabnikov niso navedli podatka.
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3 ORGANIZIRANOST OSEBNE ASISTENCE
Programe osebne asistence je v letu 2017 izvajalo 34 organizacij. Glede na pravnoorganizacijski
status izvajalske organizacije so programe v veliki večini izvajala društva (32 organizacij) ter dva
zasebna zavoda. Med izvajalskimi organizacijami je bilo 28 invalidskih organizacij (med njimi devet
reprezentativnih) in šest organizacij s statusom humanitarne organizacije na področju socialnega
varstva.
Glede na sedeže izvajalskih organizacij je le teh največ v Ljubljani, in sicer 13. V Mariboru imajo
sedež štiri organizacije, v Murski Soboti, Kopru in Kranju po tri organizacije, v Krškem dve, v Novem
mestu, Celju, Škofji Loki, Novi Gorici, Stari Cerkvi, Sežani in na Ptuju pa ima sedež po ena izvajalska
organizacija.
Zemljevid 3.1: Število izvajalskih organizacij osebne asistence v letu 2017 po občinah

3.1

Čakalne vrste in zavrnitve

Izvajalce osebne asistence smo spraševali, če v njihovi organizaciji obstaja čakalna vrsta za vključitev
v program osebne asistence. Predstavniki desetih organizacij so odgovorili, da taka čakalna vrsta
obstaja, 24 poročevalcev pa je odgovorilo, da čakalne vrste v njihovi organizaciji ni. V desetih
organizacijah, v katerih čakalna vrsta obstaja, je na dan 30. 6. 2018 na vključitev v osebno asistenco
čakalo najmanj 136 oseb (kar je 24 več kot na dan 31. 12. 2016 lani), in sicer največ v Združenju
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multiple skleroze Slovenije (46 oseb) in Društvu distrofikov Slovenije (35 oseb). V Ozari –
Nacionalnem združenju za kakovost življenja, so zabeležili 250 oseb, vendar so tu štete osebe, ki
čakajo na vključitev v eno izmed stanovanjskih skupin tega društva, kjer izvajajo tudi osebno
asistenco (v desetih stanovanjskih skupinah se izvaja tudi osebna asistenca, zato so evidence oseb,
ki čakajo na vključitev v stanovanjsko skupino in posredno tudi v osebno asistenco, združene). Ob
tem je treba opozoriti, da podatek o številu oseb v čakalnih vrstah ne izključuje morebitnih
podvajanj; potencialni uporabniki so namreč lahko v čakalni vrsti pri več organizacijah in so na ta
način šteti večkrat.
Preglednica 3.1: Število oseb v čakalni vrsti po izvajalcih osebne asistence
Izvajalec
Ozara, Nacionalno združenje za kakovost življenja
YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Društvo distrofikov Slovenije
Zveza paraplegikov Slovenije
Društvo Sonček Posavje
Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško
Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN
Združenje multiple skleroze Slovenije
Društvo Vita
Sklad Silva
Skupaj

Število oseb v čakalni
vrsti na dan 31. 12. 2016
28
27
23
10
7
5
5
4
3
0
112

Število oseb v čakalni
vrsti na dan 30. 6. 2018
250*
15
35
17
5
5
5
46
7
1
136 (386*)

Opomba: *Ta številka predstavlja vsoto oseb, ki čakajo tako na vstop v stanovanjsko skupino kot tudi na storitev osebne asistence,
ki se sicer izvaja v 10-ih stanovanjskih skupinah Ozare.

V primeru zavrnitve ali uvrstitve uporabnika v čakalno vrsto v 21. organizacijah pomagajo zagotoviti
osebno asistenco ali katerokoli drugo storitev pri drugem izvajalcu oz. organizaciji. Največkrat jih
usmerijo ali napotijo v druge organizacije oz. k ponudnikom, ki izvajajo osebno asistenco ali druge
podobne storitve v njihovem domačem okolju. Manjše število izvajalcev v takih primerih skuša
organizirati različne oblike pomoči v okviru lastne organizacije, in sicer kot pomoč prostovoljcev in
honorarnih delavcev. Pri enem izmed izvajalcev v urgentnih primerih situacijo rešujejo z
razporeditvijo dela in s pomočjo prostovoljcev, pri enem pa v primeru uvrstitve uporabnika na
čakalno listo za vključitev v program v skladu s finančnimi možnostmi občasno pomagajo pri plačilu
določenega obsega pomoči honorarnega sodelavca.
V 13. organizacijah v primeru zavrnitve ali uvrstitve uporabnika v čakalno vrsto ne pomagajo
zagotoviti osebne asistence ali katerokoli druge storitve pri drugem izvajalcu oz. organizaciji.
V 24. organizacijah v letu 2017 niso zavrnili nobene osebe, ki se je želela vključiti v njihov program
osebne asistence, kar pomeni, da so osebno asistenco zagotovili vsem uporabnikom, ki so izrazili
potrebo za vključitev. V 10. organizacijah je do zavrnitev potencialnih uporabnikov prišlo. Zavrnili
so skupaj 60 oseb, kar je za 51 manj kot v lanskem letu. Največ oseb (skoraj polovico vseh) so zavrnili
v Društvu distrofikov Slovenije (25 oseb) in Ozari – Nacionalnem združenju za kakovost življenja (10
oseb). Zanimali so nas tudi razlogi za zavrnitve, posredovali so nam jih iz vseh desetih organizacij.
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Razlogi za zavrnitve oseb, ki so izrazile željo za vključitev v program osebne asistence, se v glavnem
vežejo na:
-

finance: izvajalci omenjajo nezadostna finančna sredstva za plačilo (dodatnega) osebnega
asistenta, previsoke prevozne stroške izvajalcev osebne asistence in pomanjkanje
sistemskega financiranja;

-

kadre (osebne asistente): izvajalci omenjajo prezasedenost in premalo osebnih asistentov;

-

vstopne kriterije: več izvajalcev je »potencialne« uporabnike zavrnilo zaradi neizpolnjevanja
kriterijev za vključitev v program osebne asistence, in sicer zaradi starosti teh oseb ali ocene,
da osebne asistence ne potrebujejo, v enem primeru pa je do zavrnitve potencialnega
uporabnika prišlo na podlagi ugotovitve društva, da za zagotovitev ustrezne pomoči
uporabniku z veliko različnimi težavami nimajo ustrezno usposobljenega kadra.

-

logistične ovire: velika oddaljenost uporabnikov in osebnih asistentov ali neusklajenost
glede časa (urnika) izvajanja osebne asistence.

-

komunikacijske ovire: eden od izvajalcev je za razlog zavrnitve potencialnega uporabnika
navedel komunikacijske ovire.

Slika 3.1: Razlogi za zavrnitve uporabnikov
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4 UPORABNIKI OSEBNE ASISTENCE
4.1 Število uporabnikov osebne asistence
V letu 2017 je bilo v programe osebne asistence vključenih 1.160 uporabnikov, kar je 22 več kot v
letu 2016 in 35 več kot v letu 2015.
Preglednica 4.1: Število uporabnikov osebne asistence 2015–2017
Število uporabnikov v letu
2015
2016
2017

1.125
1.138
1.160

Število uporabnikov na določen datum
na dan 31. 12. 2015
968
na dan 31. 12. 2016
1.101
na dan 31. 12. 2017
1.065

V analizi programov osebne asistence smo upoštevali uporabnike, ki so v povprečju na teden
prejemali vsaj pol ure osebne asistence. Iz nadaljnje analize za leto 2017 smo tako izločili 57
uporabnikov, ki so v celotnem letu prejeli le po nekaj ur osebne asistence. Sledeča analiza je tako
opravljena na 1.160 uporabnikih.
Največ uporabnikov je tudi v letu 2017 imelo YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, in sicer
96 (enako število tudi v letu 2016, 95 pa v letu 2015). Po številu uporabnikov sledi Društvo študentov
invalidov Slovenije z 90 uporabniki (85 v letu 2016 in 82 v letu 2015) ter Društvo distrofikov Slovenije
z 88 uporabniki (87 v letu 2016 in 86 v letu 2015). Na dan 31. 12. 2017 je bilo v osebno asistenco
vključenih 1.065 uporabnikov. Razlogi, zakaj 95 uporabnikov ob koncu leta 2017 ni bilo več
vključenih v osebno asistenco, so različni, najpogostejši razlog pa je smrt uporabnika (22 oseb).
Sledi 14 uporabnikov, ki niso bili več vključeni, ker ni obstajala zmožnost zagotavljanja osebne
asistence, 13 uporabnikov je izstopilo iz programa, sedem uporabnikov je zaključilo z rehabilitacijo,
sedem uporabnikov je bilo izključenih iz programa, šest uporabnikov je odšlo v DSO, šest
uporabnikov pa je zaključilo s šolanjem in tudi z vključitvijo v osebno asistenco.
V osebno asistenco je bilo vključenih približno enako število moških (49,1 %) kot žensk (50,9 %).
Najmlajši uporabnik osebne asistence je bil star devet let, najstarejši pa 97 let, v povprečju pa so
bili stari 51,8 let. Največ uporabnikov je bilo starih od 25 do 74 let, glede na petletne starostne
razrede pa je bilo največ tistih v skupini od 50 do 54 let (109 oseb).
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Slika 4.1: Spolna in starostna struktura uporabnikov osebne asistence
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4.2 Občine, v katerih prebivajo uporabniki osebne asistence
Kot smo že omenili v tretjem poglavju, ima največ organizacij, ki izvaja osebno asistenco, sedež v
Ljubljani, in sicer 13. V Mariboru imajo sedež štiri organizacije, tri v Kopru, Kranju in Murski Soboti
ter dve v Krškem. V Celju, Škofji Loki, Novi Gorici, Novem mestu, Stari Cerkvi, Sežani in na Ptuju pa
ima sedež po ena izvajalska organizacija. Če pogledamo razporeditev izvajalcev osebne asistence
po regijah, lahko ugotovimo, da v dveh regijah (primorsko notranjski in koroški) ni izvajalcev osebne
asistence oz. noben izmed izvajalcev v omenjenih regijah nima sedeža, kar pa še ne pomeni, da se
osebna asistenca tam ne izvaja. Nekateri izvajalci namreč storitev zagotavljajo po celotni Sloveniji.
Poročevalce smo prosili za podatke o tem, v katerih občinah bivajo njihovi uporabniki, kar posredno
lahko predstavlja tudi informacijo o krajevni dostopnosti osebne asistence.
Na spodnjem zemljevidu so predstavljeni podatki o številu uporabnikov osebne asistence po
občinah. Izpostavljeni z modro barvo sta občini Ljubljana in Maribor z najvišjim številom
uporabnikov (280 in 156), skupina občin s 30 do 50 uporabnikov (občine so obarvane s svetlo
modro) ter skupina občin z manj kot 30 uporabniki osebne asistence v letu 2017 (občine so
obarvane z oranžno). Z belo barvo so obarvane tiste občine, v katerih v letu 2017 ni bilo uporabnikov
osebne asistence.
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Zemljevid 4.1: Število uporabnikov osebne asistence po občinah

Ugotavljamo, da se osebna asistenca izvaja v vseh občinah v obalno-kraški regiji. Nekoliko slabšo
dostopnost osebne asistence lahko zaznamo v jugovzhodni, savinjski, podravski in pomurski
statistični regiji.
Pričakovano največ uporabnikov živi v Ljubljani, kjer ima sedež 13 izvajalcev osebne asistence, in
sicer 280 oz. približno eno četrtino vseh uporabnikov osebne asistence. Sledi Maribor, kjer je v letu
2017 živelo 156 uporabnikov osebne asistence (štirje izvajalci osebne asistence), kar znaša 13,4 %
vseh uporabnikov. V ostalih občinah je živelo bistveno manj uporabnikov. V Kopru jih je bilo najmanj
44, v Kranju 43, Murski Soboti 39, Škofji Loki 33 in v Ilirski Bistrici 32. Zelo malo je bilo uporabnikov
v Jugovzhodni Sloveniji (na primer v Novem mestu le pet), storitev pa se izvaja v 144 občinah oz. v
več kot dveh tretjinah občin v Sloveniji (od skupaj 212 občin).

4.3 Oblika oz. način bivanja
Največ uporabnikov osebne asistence živi samih, in sicer dobra četrtina (25,9 %). Podobno tudi
dobra četrtina uporabnikov (25,2 %) živi v primarni družini, nekaj manj (20,9 %) pa s partnerjem ali
partnerico. 7,5 % uporabnikov živi s partnerjem ali partnerico in otroci. Dobra desetina uporabnikov
(11,6 %) živi v stanovanjski ali bivanjski skupini, 3,8 % v dijaškem ali študentskem domu, 2,7 % z
otroci ter 1,8 % v zavodu. Trije uporabniki osebne asistence živijo s sostanovalcem, en uporabnik
pa v oskrbovanem stanovanju. Ugotavljamo, da večina oseb živi bodisi sama, v partnerskih zvezah
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ali s člani družine oz. svojci (razširjena družina), nekaj pa jih živi v institucionalnih (zavodskih) in polinstitucionalnih oblikah (npr. stanovanjske skupine).
Slika 4.2: Uporabniki osebne asistence glede na način bivanja
300; 25,9 %

Sam
V primarni družini
S partnerjem/partnerico
V stanovanjski/bivanjski skupini
S partnerjem/partnerico in otroci
V dijaškem/študentskem domu
Z otroci
V zavodu
Drugo

292; 25,2 %
243; 20,9 %
134; 11,6 %
87; 7,5 %
44; 3,8 %
31; 2,7 %
25; 2,2 %
4; 0,3 %
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Opomba: Pod primarno družino spada bivanje s starši in/ali svojci (bratom, sestro in ostalimi sorodniki).

4.4 Leto vključitve v osebno asistenco
Uporabniki so v osebno asistenco vključeni različno dolgo. Največ (250 oseb oz. 21,6 % vseh
uporabnikov) se jih je vključilo v letu 2015, 10 oseb (0,9 %) pa je v osebno asistenco vključenih že
od leta 1998. Dejstvo, da se je največ uporabnikov v osebno asistenco vključilo v letu 2015, je najbrž
povezano z Javnim razpisom za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje
invalidov za obdobje od začetka leta 2015 do konca leta 2018, preko katerega je MDDSZ začelo
financirati programe osebne asistence; pred tem jih je (so)financiralo preko programov APZ.
Nekateri programi so se tako z sredstvi, pridobljenimi na tem razpisu, šele začeli izvajati ali pa so
na ta način lahko zaposlili nove asistente in vključili nove uporabnike. V letu 2017 je v osebno
asistenco vstopilo 139 novih uporabnikov. Od trenutnih uporabnikov jih je bilo 56,4 % v program
osebne asistence vključenih pred letom 2015, preostali pa so se vključili v letih 2015, 2016 in 2017.
Slika 4.3: Število uporabnikov glede na leto vključitve v osebno asistenco
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4.5 Oblika oz. tip invalidnosti uporabnikov osebne asistence
Večina uporabnikov osebne asistence (1.009 oseb oz. 87,0 %) ima eno obliko invalidnosti, dve obliki
invalidnosti ima 125 oseb (10,8 %), tri oblike invalidnosti pa 26 oseb oz. 2,2 % uporabnikov osebne
asistence. Kot najpogostejšo obliko invalidnosti pri tistih, ki imajo eno obliko, beležimo gibalno
oviranost, kot najpogostejšo »diado« invalidnosti beležimo gibalno oviranost ter motnjo v
duševnem razvoju (28 oseb oz. 2,4 %), kot »triado« pa gibalna oviranost - motnja v duševnem
razvoju – druga vrsta invalidnosti, ki pa jo izvajalec ni konkretno opredelil (pet oseb oz. 0,4 %).
Slika 4.5: Delež uporabnikov glede kombinacije invalidnosti
0
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Ena oblika invalidnosti - Najpogostejša je gibalna
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Glede na tip invalidnosti je med uporabniki osebne asistence polovica gibalno oviranih (50,3 %),
sledijo pa osebe, ki imajo težave z vidom – so slepi ali slabovidni (28,9 %). Dobrih trinajst odstotkov
(13,4 %) uporabnikov osebne asistence ima motnje v duševnem razvoju, 6,7 % ima težave s sluhom
(gluhi ali naglušni), 4,1 % je gluhoslepih, 11,8 % oseb pa ima druge oblike oz. tipe invalidnosti kot
so dolgotrajne težave v duševnem zdravju, pridobljena poškodba glave, otežen govor in
komunikacija itd.. Pri poročanju o tipu invalidnosti so poročevalci navedli poglavitno (prevladujočo)
invalidnost ter tudi ostale tipe invalidnosti (če te obstajajo). Glede na tip invalidnosti se je povišal
odstotek gibalno oviranih v primerjavi z letoma 2015 in 2016, odstotek slepih in slabovidnih je
nespremenjen od leta 2016 in nekoliko nižji v primerjavi z letom 2015, delež uporabnikov z MDR je
nekoliko višji kot v letih 2015 in 2016, delež gluhih in naglušnih je nižji kot v letih 2015 in 2016,
medtem, ko se je delež uporabnikov z gluhoslepoto nekoliko povišal.
Preglednica 4.1: Uporabniki glede na tip invalidnosti
Tip/oblika
invalidnosti
Gibalna oviranost
Slepota/slabovidnost
MDR
Gluhota/naglušnost
Gluhoslepota
Drugo

Leto 2015
Število
Odstotek
uporabnikov
502
44,60 %
365
32,40 %
138
12,30 %
90
8,00 %
33
2,90 %
137
12,20 %

Leto 2016
Število
Odstotek
uporabnikov
518
45,60 %
328
28,90 %
121
10,70 %
89
7,80 %
35
3,10 %
188
16,50 %

Leto 2017
Število
Odstotek
uporabnikov
584
50,30 %
335
28,90 %
156
13,40 %
78
6,70 %
47
4,10 %
137
11,80 %
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Tip/oblika
invalidnosti
Skupaj

Leto 2015
Število
Odstotek
uporabnikov
1.265
112,40 %

Leto 2016
Število
Odstotek
uporabnikov
1279
112,10 %

Leto 2017
Število
Odstotek
uporabnikov
1337
115,20 %

Opomba: Ker ima lahko oseba več tipov/oblik invalidnosti hkrati, je končni seštevek uporabnikov višji od skupnega števila
uporabnikov (1.125 za leto 2015, 1.138 za leto 2016 in 1.160 za leto 2017). Zaradi istega razloga tudi seštevek odstotkov presega
100 %.

4.6 Zaposlitveni status
Od izvajalskih organizacij smo želeli pridobiti podatke o statusu aktivnosti oz. zaposlitvenem statusu
uporabnikov osebne asistence. V letošnjem letu za 87 oseb izvajalci niso sporočili tega podatka, ker
ga ne poznajo, za leto 2016 podatka nismo pridobili za 82 oseb, za leto 2015 pa za 122 oseb.
Na podlagi zbranih podatkov lahko ugotovimo, da je med uporabniki osebne asistence največ
invalidsko upokojenih, in sicer približno 354 uporabnikov (30,5 %). V letu 2017 je bilo 210
uporabnikov (18,1 %) starostno upokojenih, status invalida (po ZDVDTP) je imelo 154 uporabnikov
(13,3 %), 111 uporabnikov (9,6 %) je bila dijakov ali študentov ter 106 uporabnikov (9,1 %)
brezposelnih. Dobrih osem odstotkov (99 oz. 8,6 %) uporabnikov je bilo zaposlenih, 35 uporabnikov
(3,0 %) pa je imelo različne druge statuse (osnovnošolec, prejemnik družinske ali vdovske pokojnine,
oseba z odločbo o začasni nezaposljivosti).
Podatki o zaposlitvenem statusu uporabnikov za leto 2017 bistveno ne odstopajo od podatkov za
obdobje 2015–2016. Skozi leta se le nekoliko znižuje delež invalidsko upokojenih.
Preglednica 4.2: Uporabniki glede na status aktivnosti

Status aktivnosti
Invalidsko upokojen
Status
invalida
po
ZDVDTP
Starostno upokojen
Zaposlen
Dijak oz. študent
Brezposeln
Drugo
Zaposlen in invalidsko
upokojen
Ne vem
Skupaj

Leto 2015
Število
Odstotek
uporabnikov
385
38,40 %

Leto 2016
Število
Odstotek
uporabnikov
355
31,20 %

Leto 2017
Število
Odstotek
uporabnikov
354
30,50 %
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4,50 %
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8,60 %
9,60 %
9,10 %
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/

/

2

0,20 %

4

0,30 %

/
1.013

/
101,20 %
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1.138

7,20 %
100,00 %

87
1.160

7,50 %
100,00 %

Dodatek za pomoč in postrežbo oz. drug denarni prejemek iz naslova potrebe po tuji negi in
pomoči zaradi invalidnosti je v letu 2017 prejemalo najmanj 476 oseb oz. 64,6 % uporabnikov za
osebne asistence, za katere smo ta podatek uspeli pridobiti v primerjavi z letom 2016, ko je dodatek
prejemalo 456 oseb oz. 61 % uporabnikov osebne asistence, za katere smo ta podatek uspeli
pridobiti (izvajalci tega podatke ne vedo za 36,9 % oz. uporabnikov).
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4.7 Ure osebne asistence
Eden ključnih podatkov, ki jih želimo z vsakoletno analizo osebne asistence pridobiti od izvajalskih
organizacij, je podatek o obsegu osebne asistence na posameznega uporabnika. Poročevalci so
poročali o številu ur osebne asistence na posameznega uporabnika na teden. Pridobili smo podatke
za vseh 1.160 uporabnikov. Kot smo že omenili, so bili iz nadaljnje analize izločeni podatki
uporabnikov, ki so prejemali manj kot pol ure osebne asistence v povprečju na teden. Gre za skupaj
57 uporabnikov (od tega 47 uporabnikov Medobčinskega društva slepih in Slabovidnih Nova
Gorica, dva uporabnika Društva Sklad Silva in osem uporabnikov, ki so prejemali storitve OA na
letovanju (Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine)).
Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo, da so uporabniki osebne asistence v letu 2017 v
povprečju prejeli 14,8 ure osebne asistence na teden (v letu 2016 14,3 ure in v letu 2015 12,2 ure).
Uporabniki so prejeli najmanj 0,5 ure pomoči na teden ter največ 168 ur na teden, kar pomeni, da
jim je bila asistenca zagotovljena 24 ur na dan vse dni v tednu. Podatki tudi kažejo, da je 52,3 %
uporabnikov prejemala do ali šest ur asistence na teden, preostala slaba polovica pa več kot šest ur
(mediana za leto 2017 je bila šest, prav tako za leto 2016, za leto 2015 pa pet ur). Največ
uporabnikov je prejemalo med eno in šestimi urami asistence na teden, kar nam kaže tudi spodnja
slika. Vidimo namreč zgoščenost števila uporabnikov na območju od ene do šest ur osebne
asistence na teden.
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Slika 4.6: Število ur osebne asistence na teden glede na število uporabnikov
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Več ur osebne asistence kot jo prejemajo sedaj, bi potrebovalo 482 uporabnikov (42,5 %) osebne
asistence izmed uporabnikov, za katere imamo podatek (1.135 oseb). V povprečju bi ti uporabniki
potrebovali dobrih 36 ur asistence na teden več kot jo prejemajo sedaj.
Slika 4.4: Potrebe po dodatnem obsegu osebne asistence
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4.8 Storitve osebne asistence
V okviru osebne asistence se običajno izvaja več vrst opravil oz. sklopov aktivnosti in storitev.
Osebno asistenco pa lahko razumemo kot samostojno celovito storitev pomoči uporabniku za
njegovo čim bolj samostojno in neodvisno življenje na različnih področjih življenja, zato je njena
podrobnejša delitev na posamezne sklope opravil lahko problematična. Pojavlja se na primer
prekrivanje in prepletanje več vrst opravil med sabo (npr. pomoči pri komunikaciji in katerekoli
druge vrste pomoči), nekateri izvajalci pa evidentirajo le obseg storitve osebne asistence kot celote,
ne pa posameznih opravil oz. sklopov storitev. Kljub navedenim težavam pri beleženju in poročanju
nam je uspelo pridobiti podatke o sklopih storitev za vse uporabnike osebne asistence. V preteklih
letih smo poročevalce spraševali še o obsegu izvajanja posameznih sklopov storitev (o številu ur
posameznih sklopov storitev na teden), vendar ti podatki niso bili zanesljivi in smo jih vedno tretirali
kot ocene. Z letošnjim zbiranjem podatkov smo se tako zbrali le podatke o izvedenih sklopih osebne
asistence, ne pa tudi o številu ur posameznih sklopov storitev na teden.
V skladu s sprejeto zakonodajo na področju osebne asistence smo vnaprej definirali šest sklopov
storitev osebne asistence, in sicer:
-

storitve, namenjene osebni pomoči uporabniku,

-

storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih,

-

pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu,

-

spremstvo,

-

pomoč pri komunikaciji in

-

drugo.

Glede na navedene sklope storitev ugotavljamo, da je največ uporabnikov deležnih spremstva.
Tovrstne storitve je v letu 2017 prejemalo kar 82,4 % uporabnikov (v letu 2016 70,5 %). Več kot
polovica uporabnikov (64,3 %) je prejemala storitve, namenjene pomoči pri opravljanju
gospodinjskih opravil (v letu 2016 53,8 %). Nekoliko manj (53,7 %) je bilo uporabnikov, ki so
prejemali storitve, namenjene osebni pomoči uporabniku, bistveno manj pa pomoči pri
komunikaciji (35,6 % uporabnikov), pomoči na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu (25,6
% uporabnikov) ter druge vrste pomoči (5,9 % uporabnikov). Med drugimi vrstami pomoči se
pojavlja nekaj storitev, ki bi jih najverjetneje lahko uvrstili v katerega od petih vnaprej opredeljenih
sklopov (npr. prevoz), ostale so pomoč pri nameščanju opornic oz. namestitvi na naprave.
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Slika 4.5: Prejemniki glede na sklope storitev osebne asistence
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Eno vrsto pomoči oz. opravila iz enega sklopa storitev prejema 275 oseb, kar je 23,7 % uporabnikov.
Med njimi je dobra polovica (54,5 %) takšnih, ki v okviru osebne asistence prejemajo zgolj
spremstvo. Preostali uporabniki osebne asistence prejemajo storitve iz več sklopov, in sicer 185
oseb (15,9 %) storitve iz dveh sklopov, 380 oseb (32,8 %) storitve iz treh sklopov, 282 oseb (24,3 %)
storitve iz štirih sklopov, 37 oseb (3,2 %) storitve iz petih sklopov ter ena oseba storitve iz šestih
sklopov.
Slika 4.6: Delež uporabnikov glede na kombinacije storitev osebne asistence
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Najpogostejše kombinacije različnih sklopov storitev so predstavljene v naslednji preglednici.
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Preglednica 4.4: Najpogostejše kombinacije sklopov storitev, ki se izvajajo v okviru osebne
asistence

Storitve iz petih
sklopov opravil

Storitve iz štirih
sklopov opravil
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dveh
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Storitve iz
enega
sklopa
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Število
sklopov
opravil

Najpogostejša kombinacija po letih
2015

2016

2017

Spremstvo (172 oseb od 327;
52,6 %)

Spremstvo (178 oseb od 325;
54,8 %)

Spremstvo (150 oseb od 275;
54,5 %)

Storitve, namenjene pomoči v
gospodinjstvu in drugih dnevnih
opravilih ter storitve spremstva
(47 oseb od 209; 22,5 %)

Storitve, namenjene pomoči v
gospodinjstvu
in
drugih
dnevnih
opravilih
ter
spremstvo (53 oseb od 182;
29,1 %)
Storitve, namenjene osebni
pomoči,
pomoči
v
gospodinjstvu
in
drugih
dnevnih
opravilih
ter
spremstvo (208 oseb od 358;
58,1 %)
Storitve, namenjene osebni
pomoči,
pomoči
v
gospodinjstvu
in
drugih
dnevnih opravilih, spremstvo
ter pomoč pri komunikaciji (99
oseb od 240; 41,3 %)

Storitve, namenjene pomoči v
gospodinjstvu
in
drugih
dnevnih
opravilih
ter
spremstvo (47 oseb od 185;
25,4 %)
Storitve, namenjene osebni
pomoči,
pomoči
v
gospodinjstvu
in
drugih
dnevnih
opravilih
ter
spremstvo (220 oseb od 380;
57,9 %)
Storitve, namenjene osebni
pomoči,
pomoči
v
gospodinjstvu
in
drugih
dnevnih opravilih, spremstvo
ter pomoč pri komunikaciji
(128 oseb od 282; 45,4 %)

Storitve, namenjene osebni
pomoči,
pomoči
v
gospodinjstvu
in
drugih
dnevnih opravilih, spremstvo,
pomoč pri komunikaciji ter
pomoč na delovnem mestu in
v izobraževalnem procesu (13
oseb od 32; 40,6 %)

Storitve, namenjene osebni
pomoči,
pomoči
v
gospodinjstvu
in
drugih
dnevnih opravilih, spremstvo,
pomoč pri komunikaciji ter
pomoč na delovnem mestu in
v izobraževalnem procesu (31
oseb od 37; 83,8 %)

Storitve, namenjene osebni
pomoči, storitve, namenjene
pomoči v gospodinjstvu in
drugih dnevnih opravilih ter
spremstvo (190 oseb od 351,
54,1 %)
Storitve, namenjene pomoči pri
opravljanju osebne pomoči,
pomoči v gospodinjstvu in
drugih
dnevnih
opravilih,
spremstvo ter pomoč pri
komunikaciji (76 oseb od 178,
42,7 %)
Storitve, namenjene osebni
pomoči,
pomoči
v
gospodinjstvu in drugih dnevnih
opravilih, spremstvo, pomoč pri
komunikaciji in drugo (12 oseb
od 25, 48 %)

Opomba: Sklopi storitev osebne asistence so poimenovani v skladu s poimenovanji sprejetega zakona o osebni asistenci.

Navedeni podatki nam prinašajo informacijo o tem, katere sklope storitev uporabniki prejemajo,
torej o razširjenosti posameznih sklopov storitev. Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo oz.
ocenjujemo, da je najbolj razširjeno spremstvo, sledijo pa storitve, namenjene osebni pomoči in
storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih. V spodnji preglednici so
zbrani podatki o razširjenosti posameznih sklopov storitev.
Preglednica 4.2: Struktura posameznih sklopov storitev, ki jih prejemajo uporabniki osebne
asistence
Sklopi storitev osebne asistence*
Osebna pomoč uporabniku
Gospodinjska opravila

Leto
2015
2016
2017
2015
2016

Število odgovorov
512
488
623
669
612

Odstotek odgovorov
45,5 %
42,9 %
53,7 %
59,5 %
53,8 %
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Sklopi storitev osebne asistence*

Spremstvo
Pomoč na delovnem mestu in pri
izobraževalnem procesu
Pomoč pri komunikaciji

Drugo

Skupaj

Leto
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

Število odgovorov
746
846
802
956
174
245
297
551
346
413
82
84
69
2.834
2.577
3.104

Odstotek odgovorov
64,3 %
75,1 %
70,5 %
82,4 %
15,5 %
21,5 %
25,6 %
30,9 %
30,4 %
35,6 %
7,3 %
7,4 %
6,0 %
233,8 %
226,5 %
267,6 %

Opomba: *Sklopi storitev osebne asistence so poimenovani v skladu s poimenovanji sprejetega zakona o osebni asistenci. V
poročilu za leto 2015 smo uporabili poimenovanja iz preteklih predlogov zakona, ki so bila pri večini sklopov podobna (razlika je
pri osebni pomoči, ki je bila prej poimenovana kot pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil ter pomoči v gospodinjstvu, ki
je bila prej poimenovana kot pomoč pri opravljanju podpornih dnevnih opravil), pri čemer pa je vsebina posameznih sklopov ostala
enaka.

4.9 Prejemanje osebne asistence v okviru več organizacij ter druge oblike
formalne in neformalne pomoči
Uporabniki lahko prejemajo osebno asistenco v okviru ene ali več organizacij. Podatke o tem smo
v letu 2017 pridobili za 845 (72,8 %) uporabnikov, za ostale uporabnike izvajalci tega podatka ne
vedo. Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo, da najmanj 9,1 % uporabnikov osebno asistenco
dobiva v okviru več organizacij, ostali dve tretjini (63,7 %) pa v okviru ene organizacije.
Zanimalo nas je tudi ali uporabniki osebne asistence poleg te storitve prejemajo kakršnekoli druge
formalne socialne storitve na domu ter če oseba pomoč dobi tudi od neformalnih oskrbovalcev.
Podatek o vključenosti uporabnikov osebne asistence v pomoč na domu smo dobili za 901
uporabnika. Ugotovimo lahko, da najmanj 12,3 % prejemnikov osebne asistence prejema tudi
pomoč na domu, ostalih 87,7 % pa ne. Podatke o neformalni pomoči smo dobili za 69,3 %
uporabnikov osebne asistence. Najmanj 54,1 % prejemnikov osebne asistence prejema tudi pomoč
neformalnih oskrbovalcev, ostala slaba tretjina pa ne. Po podatkih, ki smo jih zbrali v letu 2016, so
neformalni oskrbovalci uporabnikov osebne asistence najpogosteje svojci, člani ožje in širše
družine. Dokaj pogosti so še prijatelji in znanci, sosedi ter prostovoljci. Kot neformalni oskrbovalci
se v manjši meri pojavljajo še sošolci in sodelavci.
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4.10 Analiza podatkov o uporabnikih, ki prejemajo vsaj 30 ur osebne asistence
na teden in so stari od 18 do 65 let
Februarja 2017 je državni zbor sprejel Zakon o osebni asistenci. V skladu s šestim členom tega
zakona so upravičenci do osebne asistence osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-

zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno
osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev,

-

so državljani RS s stalnim bivališčem v RS ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v RS,

-

so stari od 18 do 65 let,

-

živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne
institucionalne oskrbe,

-

potrebujejo pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Glede na opredeljene pogoje upravičenosti do osebne asistence smo iz baze podatkov o
uporabnikih tako za leti 2015 in 2016 kot tudi za leto 2017 izluščili tiste, ki ustrezajo dvema
pogojema upravičenosti, in sicer so stari od 18 do 65 let in potrebujejo pomoč najmanj 30 ur
tedensko. Ocenjujemo, da na ta način pridobljen obseg oseb predstavlja zadovoljivo oceno števila
oseb, ki bodo v sistem (zakonsko zagotovljeno osebno asistenco) vstopile ob začetku izvajanja
zakona v praksi, to je v začetku leta 2019.
Vseh uporabnikov, ki so v letu 2015 prejemali 30 ali več ur osebne asistence na teden, je bilo 177,
v letu 2016 jih je bilo 216, v letu 2017 pa 230. Izmed teh je bilo takih, ki ustrezajo starostni skupini
od 18 do 65 let v letu 2015 160, v letu 2016 196, v letu 2017 pa 207 oseb. Za to skupino oseb z
obema vstopnima pogojema lahko z veliko mero gotovosti rečemo, da bodo ob začetku izvajanja
Zakona o osebni asistenci v praksi, vstopile v sistem.
Na podlagi podatka o številu dodatnih ur asistence, ki bi jih po poročanju izvajalcev še potrebovali
trenutni uporabniki osebne asistence, lahko ugotovimo, da bi bilo do zakonske zagotovitve osebne
asistence upravičenih še 117 oseb, ki so stari od 18 do 65 let in so v letu 2017 prejemali manj kot
30 ur osebne asistence na teden. Ob predpostavki, da se dodatne potrebne ure asistence
zagotovijo, pa bi zakonsko določeno mejo števila ur asistence na teden dosegli oz. presegli. Na
podlagi obeh podatkov (o številu uporabnikov v starosti od 18 do 65 let, ki prejemajo 30 ali več ur
osebne asistence na teden in tistih, ki bi potrebovali toliko ur asistence na teden) lahko ocenimo,
da bi bilo približno 300 do 350 trenutnih uporabnikov osebne asistence upravičenih do osebne
asistence po zakonu.
Predstavitev značilnosti ožje skupine uporabnikov se v nadaljevanju nanaša le na uporabnike, ki že
sedaj prejemajo 30 ur ali več asistence na teden in so stari od 18 do 65 let (torej ki ustrezajo obema
vstopnima pogojema po zakonu). Spolna struktura te skupine uporabnikov je sicer podobna tisti,
ki se nanaša na vse uporabnike, vendar je zaznati nekoliko več moških uporabnikov. Dobra polovica
je namreč moških (52,2 %) ter nekaj manj kot polovica (47,8 %) žensk.
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Med uporabniki osebne asistence, ki sodijo v omenjeno ožjo skupino, močno prevladujejo osebe z
gibalno oviranostjo. To obliko invalidnosti ima namreč kar 94,7 % vseh uporabnikov, kar glede na
50,3 % gibalno oviranih med vsemi uporabniki osebne asistence kaže na povsem drugo sliko. Slepih
oz. slabovidnih je 4,8% uporabnikov, 6,8 % oseb ima motnje v duševnem razvoju, 0,5 % je
gluhoslepih, 0,5 % gluhih oz. naglušnih, 6,3 % pa ima druge oblike invalidnosti. Uporabniki ožje
skupine so glede na tip/obliko invalidnosti zelo podobni ožji skupini iz leta 2016 in leta 2015. V
veliki večini gre verjetno za iste uporabnike. Kažejo se le manjše razlike v nekoliko večjem številu
gibalno oviranih, uporabnikov z MDR ter uporabnikov pod kategorijo »drugo«.
Preglednica 4.3: Uporabniki ožje skupine glede na tip invalidnosti
Tip/oblika
invalidnosti
Gibalna oviranost
Slepota/slabovidnost
MDR
Gluhota/naglušnost
Gluhoslepota
Drugo
Skupaj

Leto 2015
Število
Odstotek
uporabnikov
148
92,50 %

Leto 2016
Število
Odstotek
uporabnikov
180
91,80 %

Leto 2017
Število
Odstotek
uporabnikov
196
94,70 %

10
5

6,30 %
3,10 %

11
9

5,60 %
4,60 %

10
14

4,80 %
6,80 %

2
1
5
171

1,30 %
0,60 %
3,10 %
106,90 %

1
2
11
214

0,50 %
1,00 %
5,60 %
109,20 %

1
1
13
235

0,50 %
0,50 %
6,30 %
113,60 %

Opomba: Ker ima lahko oseba več tipov/oblik invalidnosti hkrati, je končni seštevek uporabnikov višji od skupnega števila
uporabnikov v ožji skupini (160 za leto 2015, 196 za leto 2016 in 207 za leto 2017). Zaradi istega razloga tudi seštevek odstotkov
presega 100 %.

Velika večina, 183 uporabnikov (88,4 %) ima eno obliko invalidnosti, dvajset oseb (9,7 %) ima dve
obliki ter štiri osebe tri oblike invalidnosti.
Glede na status aktivnosti je v vseh letih (2015–2017) med uporabniki največ invalidsko upokojenih
(41,3 v letu 2015, 31,6 % v letu 2016 in 33,3 % v letu 2017). Podoben delež invalidsko upokojenih
(30,5 % v letu 2017) je tudi med vsemi uporabniki osebne asistence. Pomembno razliko v primerjavi
s celotno skupino uporabnikov je v vseh letih opaziti pri zaposlenih in študentih ter dijakih. Med
vsemi uporabniki osebne asistence je bilo tako v letu 2017 8,6 % zaposlenih ter 9,6 % študentov in
dijakov, v ožji skupini uporabnikov pa je bilo 18,4 % zaposlenih in 15,5 % študentov in dijakov. Delež
dijakov in študentov v ožji skupini z leti narašča. V tej skupini je bistveno manj starostno upokojenih,
kar je glede na to, da smo zajeli le uporabnike od 18 do 65 let, pričakovan podatek.
Preglednica 4.4: Uporabniki glede na status aktivnosti

Status aktivnosti
Invalidsko upokojen
Zaposlen
Status invalida po
ZDVDTP
Dijak oz. študent
Brezposeln
Starostno upokojen

Leto 2015
Število
Odstotek
uporabnikov
66
41,30 %
37
23,10 %

Leto 2016
Število
Odstotek
uporabnikov
62
31,60 %
34
17,30 %

Leto 2017
Število
Odstotek
uporabnikov
69
33,30 %
38
18,40 %

25

15,60 %

28

14,30 %

38

18,40 %

22
12
3

13,80 %
7,50 %
1,90 %

27
12
26

13,80 %
6,10 %
13,3 %

32
13
9

15,50 %
6,30 %
4,30 %
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Status aktivnosti
Drugo
Zaposlen in invalidsko
upokojen
Ne vem
Skupaj

Leto 2015
Število
Odstotek
uporabnikov
1
0,60 %

Leto 2016
Število
Odstotek
uporabnikov
2
1%

Leto 2017
Število
Odstotek
uporabnikov
4
1,90 %

/

/

2

1%

3

1,40 %

/
166

/
103,80 %

3
196

1,50 %
100,00 %

1
207

0,50 %
100,00 %

Uporabniki ožje skupine, ki so prejemali 30 ali več ur osebne asistence na teden, so v letu 2015
prejemali v povprečju 46 ur pomoči na teden, v letu 2016 48,6 ur pomoči na teden, v letu 2017 pa
49,3 ur pomoči na teden. V vseh letih je polovica uporabnikov prejemala do 40 ur na teden, polovica
pa več. Uporabniki prejemajo najmanj 30 asistence na teden ter največ 168 ur asistence na teden
(to je 24 ur na dan vse dni v tednu). Naslednja slika nam kaže izrazito zgoščenost uporabnikov na
območju med 35 do 40 ur na teden.
Slika 4.7: Število ur osebne asistence na teden glede na število uporabnikov ožje skupine
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V skupini uporabnikov, ki prejema 30 ali več ur osebne asistence na teden in je stara od 18 do 65
let, prevladuje prejemanje storitev osebne pomoči, gospodinjske pomoči in spremstva (približno
83,1 % uporabnikov namreč prejema storitve iz vseh treh sklopov). Storitve iz omenjenih sklopov je
v letu 2015 sicer prejemalo še več uporabnikov ožje skupine (okrog 90 %), v letu 2016 pa okrog 60
% uporabnikov.
Preglednica 4.5: Struktura in obseg posameznih sklopov storitev, ki jih prejemajo uporabniki
ožje skupine
Sklopi storitev osebne asistence*
Osebna pomoč uporabniku

Gospodinjska opravila
Spremstvo

Leto
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016

Število odgovorov
150
119
195
145
114
189
145
116

Odstotek odgovorov
94,9 %
60,7 %
94,2 %
91,8 %
58,2 %
91,3 %
91,8 %
59,2 %
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Sklopi storitev osebne asistence*

Leto
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

Pomoč na delovnem mestu in pri
izobraževalnem procesu
Pomoč pri komunikaciji

Drugo

Skupaj

Število odgovorov
195
65
57
88
31
30
54
4
13
13
540
449
734

Odstotek odgovorov
94,2 %
41,1 %
29,1 %
42,5 %
19,6 %
15,3 %
26,1 %
2,5 %
6,6 %
6,3 %
341,7 %
229,1 %
354,5 %

Opomba: *Sklopi storitev osebne asistence so poimenovani v skladu s poimenovanji sprejetega zakona o osebni asistenci. V
poročilu za leto 2015 smo uporabili poimenovanja iz preteklih predlogov zakona, ki so bila pri večini sklopov podobna (razlika je
pri osebni pomoči, ki je bila prej poimenovana kot pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil ter pomoči v gospodinjstvu, ki
je bila prej poimenovana kot pomoč pri opravljanju podpornih dnevnih opravil), pri čemer pa je vsebina posameznih sklopov ostala
enaka.

Če podatke pogledamo še nekoliko podrobneje, vidimo, da bodisi osebno pomoč bodisi pomoč v
gospodinjstvu ali pa spremstvo prejemajo skoraj vsi uporabniki ožje skupine. Manj kot polovica
(42,5 %) jih prejema (tudi) pomoč na delovnem mestu ali v izobraževalnem procesu, dobra četrtina
(26,1 %) pa (tudi) pomoč pri komuniciranju.
Slika 4.8: Prejemniki glede na sklope storitev osebne asistence
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4.11 Uporabniki, ki po 1. 1. 2019 ne bodo upravičeni do osebne asistence po
Zakonu o osebni asistenci
Kot že omenjeno, bodo z januarjem 2019 do osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci
upravičene le osebe, stare od 18 do 65 let, ki potrebujejo pomoč najmanj 30 ur tedensko. Okvirno
oceno, koliko trenutnih uporabnikov osebne asistence zadovolji tem pogojem, smo navedli v
prejšnjem poglavju. Ob tem nas zanima tudi, koliko trenutnih uporabnikov (ob predpostavki, da se
njihovo stanje ne bo bistveno spremenilo ter da ure osebne asistence, ki jih prejemajo trenutno,
okvirno sovpadajo z ocenami, do katerih pridemo z ocenjevalnim orodjem ZOjA) z januarjem 2019
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ne bo več upravičenih do osebne asistence. Zanimalo nas je tudi, koliko organizacij izvaja asistenco
le za uporabnike, ki prejemajo manj kot 30 ur osebne asistence na teden ter koliko osebnih
asistentov ter koordinatorjev je zaposlenih na teh organizacijah.
Če bi trenutno osebno asistenco izvajali v skladu z Zakonom o osebni asistenci (s predpostavko, da
so ure osebne asistence, ki jih uporabniki prejemajo trenutno, okvirno sovpadajo z ocenami, do
katerih bi bili upravičeni po ocenjevanju z ocenjevalnim orodjem ZOjA) pravice do osebne asistence
ne bi imelo 953 oseb oz. 82,2 % trenutnih uporabnikov te storitve. Gre za uporabnike, ki so stari
manj kot 18 ali več kot 65 let (torej ne sodijo v starostno kategorijo od 18 do 65 let) ali pa prejemajo
manj kot 30 ur osebne asistence na teden. Med osebami, ki so stare od 18 do 65 let, in prejemajo
manj kot 30 ur osebne asistence na teden, smo preverili, ali bi po ocenah izvajalcev osebne asistence
potrebovali več ur pomoči in ugotovili (kar je omenjeno že v prejšnjem poglavju), da bi jih 117
potrebovalo vsaj 30 ur na teden. Če predpostavljamo, da bodo do teh dodatnih ur v okviru izvajanja
Zakona o osebni asistenci upravičeni, potem na podlagi zbranih podatkov lahko ugotovimo, da bo
iz sistema izpadlo približno 800 do 850 trenutnih uporabnikov osebne asistence, ki si bodo po 1. 1.
2019 morali osebno asistenco zagotoviti na drug način.
Med organizacijami, ki izvajajo osebno asistenco, je 17 takšnih, ki trenutno vključujejo le
uporabnike, ki prejemajo manj kot 30 ur osebne asistence na teden. Gre zlasti za organizacije, ki
delujejo na področju duševnega zdravja, zagotavljajo pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju,
gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim ter gluhoslepim. Sem sodita tudi dva Karitasa, ki izvajata
osebno asistenco. V teh organizacijah je preko razpisov MDDSZ in v manjšem obsegu tudi preko
sredstev drugih financerjev programov osebne asistence (za več informacij glej Poglavje 6)
zaposlenih 68 oseb, od tega 66 osebnih asistentov in dva koordinatorja. Na podlagi testiranja
ocenjevalnega orodja za ugotavljanje upravičenosti do osebne asistence predvidevamo, da bodo
trenutni uporabniki, ki bodo imeli pravico do storitve tudi po Zakonu o osebni asistenci, upravičeni
do večjega obsega ur pomoči kot ga imajo sedaj, zato bo za zagotavljanje asistence v celotnem
obsegu (glede na izdano odločbo CSD oz. oblikovan izvedbeni načrt asistence pri izvajalcu)
potrebno nekaj dodatnega kadra. Ocenjujemo, da bi določen delež teh dodatnih ur lahko zagotovili
z že izkušenim kadrom, ki trenutno izvaja asistenco v 17. zgoraj omenjenih organizacijah.
Uporabnikom, ki bodo izpadli iz sistema, pomoč druge osebe bodisi v vsakdanjem življenju ali pa
le v določenih situacijah (npr. spremstvo na letovanjih) pa potrebujejo in so jo v zadnjih nekaj letih
dobili preko osebne asistence, bo izpad pomoči vendarle treba nadomestiti. Oblikovati bo potrebno
nove programe, s katerimi bodo invalidske organizacije v sodelovanju z resornim ministrstvom in
FIHO njihove potrebe ustrezno naslovile.
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5 KADROVSKA STRUKTURA IZVAJALCEV PROGRAMOV OSEBNE
ASISTENCE
5.1 Izvajalci programov osebne asistence: osebni asistenti in koordinatorji
V sofinanciranih programih osebne asistence je bilo v letu 2017 zaposlenih 488 oseb v obsegu 465,4
zaposlitev (v letu 2016 je bilo zaposlenih 431 oseb v obsegu 413,8 zaposlitev, v letu 2015 pa 392
oseb v obsegu 377,2 zaposlitve). Ob koncu leta (na dan 31. 12. 2017) je bilo zaposlenih 390 oseb
(na dan 31. 12. 2016 372 oseb in na dan 31. 12. 2015 332 oseb). V zadnjih treh letih tako beležimo
rast števila zaposlenih kot tudi rast obsega zaposlitev. Pristojno ministrstvo je v letu 2016 objavilo
dodaten javni razpis za sofinanciranje programov osebne asistence, ki je bil na eni strani namenjen
širitvi obsega že obstoječih programov osebne asistence, na drugi strani pa uskladitvi financiranja
dodatkov za nočno delo, praznično in nedeljsko delo za osebne asistente.
Od skupaj 488 oseb je bila večina (468 oz. 96,0 %) osebnih asistentov, 20 pa je bilo koordinatorjev.
Število osebnih asistentov se je med letoma 2016 in 2017 zvišalo za 55, prav tako se je zvišalo število
koordinatorjev (iz 18 v letu 2016 na 20 v letu 2017). Skupno se je od leta 2015 do 2017 število
osebnih asistentov povečalo za 58, število koordinatorjev pa se je zmanjšalo za šest.
Največ zaposlenih je bilo (v vseh letih) v YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, in sicer v
letu 2017 161 oseb (v letu 2016 pa 143 oseb), od tega 151 oseb za neposredno izvajanje osebne
asistence. Slaba polovica oseb (215 osebi oz. 42,7 % zaposlenih) je bila zaposlena za nedoločen čas,
polovica (255 oseb oz. 50,6 % zaposlenih) za določen čas, 2,1 % (11 oseb) preko programov APZ
ter sedem oseb (1,4 %), ki so bile plačane na drug način 3 . V programih je sodelovalo še 16
prostovoljcev, ki pa jih v nadaljnji analizi kadra ne upoštevamo.
Velika večina zaposlenih je bila zaposlena za polni delovni čas (448 oseb ali 92,0 % zaposlenih). Za
polovični delovni čas je bilo zaposlenih 23 oseb, kar je 4,7 % zaposlenih. Ostali (17 oseb oz. 3,5 %)
so imeli različne deleže zaposlitev (od 25 % do 88 %).
Preglednica 5.1: Zaposleni v programih osebne asistence (2015–2017)
2015
Število zaposlenih na dan 31. 12.
Število zaposlenih v letu
− Od tega število osebnih asistentov
− Od tega število koordinatorjev
Obseg zaposlitev
Odstotek žensk

332
392
366
26
377,2*
76,5 %

2016
372
431
413
18
413,75
75,4 %

2017**
390
488
468
20
465,38
77,7 %

Opomba:
*V letu 2015 za 5 oseb nismo pridobili podatka o obsegu zaposlitve.
** V letu 2017 je bilo med osebnimi asistenti tudi 16 prostovoljcev (tako so navedli trije programi), ki smo jih iz nadaljnje analize
izločili.
Plačilo za opravljeno delo v programu, preko naloga storitev za invalide, v skladu s 3. točko 31. člena Zakona o dohodnini (Uradni
list RS, št. 117/06).
3
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Dobre tri četrtine zaposlenih oseb v letu 2017 je bilo ženskega spola (379 oz. 77,7 %), 109 pa je bilo
moških. Največ zaposlenih je bilo starih od 35 do 39 let (91 oseb oz. 18,6 % vseh zaposlenih), sledijo
zaposleni v starostni skupini od 30 do 34 let (80 oseb oz. 16,4 %) in v skupini od 40 do 44 let (76
oseb oz. 15,6 %). Zaposleni so v povprečju stari slabih 41,8 let, najmlajša oseba je stara 19 let,
najstarejša pa 69. Polovica zaposlenih je mlajša, druga polovica zaposlenih pa starejša od 41 let.
Predstavljeni podatki za leto 2017 so zelo podobni podatkom iz prejšnjih let.
Slika 5.1: Spolna in starostna struktura zaposlenih v programih osebne asistence
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Opomba: Za 8 zaposlenih nismo pridobili podatka o letu rojstva.

Glede na stopnjo izobrazbe ima največ zaposlenih oseb dokončano gimnazijsko oz. srednje
tehniško izobraževanje (V. stopnja). To stopnjo izobrazbe je v letu 2017 imelo 43,6 % zaposlenih.
Sledijo osebe, ki imajo srednjo poklicno šolo (89 oseb ali 18,2 % zaposlenih) in osebe s sedmo
stopnjo izobrazbe (66 ali 13,5 % zaposlenih). Če pogledamo stopnje izobrazbe glede na delovno
mesto, zaznamo pomembne razlike. Med osebnimi asistenti je 45,3 % oseb z dokončano
gimnazijsko oz. srednjo tehnično šolo. Sledijo asistenti s srednjo poklicno šolo. Teh je bilo v letu
2017 89 oz. 19,0 %. Asistentov z osnovnošolsko izobrazbo je bilo 11,1 %. Med koordinatorji je bilo
tri četrtine (15 koordinatorjev) oseb, ki so imele sedmo stopnjo izobrazbe. Dve osebi sta imeli osmo
stopnjo, dve šesto in ena peto stopnjo izobrazbe.
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Slika 5.2: Zaposleni glede na stopnjo izobrazbe
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Opomba: Za 2 zaposlena nismo pridobili podatka o stopnji izobrazbe.

Med zaposlenimi je največ (dobra četrtina) oseb, ki so se izobrazili na področju ekonomskih,
organizacijskih, pravnih in upravnih ved (131 oseb). Več kot desetino je gimnazijskih maturantov
(67 oseb) in zaposlenih z zdravstveno izobrazbo (43 oseb). Socialnih delavcev in organizatorjev
socialne mreže je 15, družboslovcev in humanistov različnih smeri pa 46. Socialnih oskrbovalk je
šest. Med zaposlenimi je treba omeniti tudi veliko število oseb (55), ki imajo končano poklicno oz.
tehnično šolo za opravljanje različnih storitev, obdelavo in predelavo materialov ter izdelavo
proizvodov (na primer trgovci, tekstilni konfekcionarji, krojači/šivilje, gostinci, grafični oblikovalci,
obdelovalci lesa, gozdarji, mehaniki, strojniki, kozmetičarji, frizerji, cvetličarji, vrtnarji, vozniki itd.). Ti
poklicni profili se pojavljajo v kategoriji “drugo”.
Preglednica 5.2: Zaposleni glede na smer izobrazbe
Poklicni profil (smer izobrazbe)
Ekonomske, organizacijske, pravne in upravne vede
Socialno delo in organizacija socialne mreže
Zdravstvene vede
Socialna oskrba
Družboslovje in humanistika
Gimnazijski maturant
Drugo*
ni podatka/ne vem
Skupaj

Število
131
15
43
6
46
67
175
5
488

Odstotek
26,8 %
3,1 %
8,8 %
1,2 %
9,4 %
13,7 %
35,9 %
1,0 %
100,0 %

Opomba: Le pod kategorijo ‘drugo’ naj bi poročevalci navedli konkretno smer izobrazbe, druge kategorije (ostale smeri izobrazbe,
ki niso navedene) pa so bile že podane. Za 120 zaposlenih, za katere so poročevalci označili kategorijo drugo, zraven niso navedli
konkretne smeri izobrazbe, to so navedli le za 55 zaposlenih.
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5.2 Število uporabnikov na osebnega asistenta in število efektivnih ur
Od izvajalskih organizacij smo tudi letos želeli pridobiti podatek o številu uporabnikov na
posameznega osebnega asistenta. Poročevalci so morali vpisati število uporabnikov, ki jim je
posamezni osebni asistent nudil osebno asistenco decembra 2017 oz. zadnji mesec delovnega
razmerja oz. dela. Podatke smo dobili za 4664 osebnih asistentov. Glede na pridobljene podatke
ugotavljamo, da je vsak osebni asistent v povprečju izvajal osebno asistenco za 3,7 uporabnike
(povprečje za 2016 je bilo 3,9), najpogosteje pa za enega uporabnika (267 oseb oz. 54,7% vseh
osebnih asistentov). Za dva uporabnika je osebno asistenco izvajalo 64 asistentov (13,5 %), za tri
uporabnike pa 21 oseb oz. 4,4 % asistentov. En osebni asistent je pomoč izvajal za največ 31
uporabnikov.
Od izvajalskih organizacij smo želeli pridobiti podatek o številu efektivnih ur osebnih asistentov na
mesec. Vprašanje se je nanašalo na število efektivnih ur osebne asistence v decembru 2017 ali v
zadnjem mesecu delovnega razmerja oz. dela osebnega asistenta. Podatke smo dobili za 4585
osebnih asistentov. Na podlagi teh podatkov ugotavljamo, da so osebni asistenti v letu 2017 opravili
v povprečju 128,4 efektivnih ur na mesec (v decembru 2016 pa 127,9 ur). Pol jih je opravilo manj
kot 141,3 ur, ostali pa več kot toliko efektivnih ur na mesec. Največ asistentov je opravilo 174
efektivnih ur asistence na mesec, kar predstavlja povprečno število delovnih ur na mesec za polni
delovni čas. Pri tem ugotavljamo, da način poročanja efektivnih ur ni enak med izvajalskimi
organizacijami, zato naj naveden podatek (preračun) služi le kot ocena.

4
5

Za dva osebna asistenta ni bilo podanega števila uporabnikov zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti.
Za 10 osebnih asistentov nismo prejeli podatkov o efektivnih urah, saj so bili ti asistenti na dolgotrajni bolniški in/ali materinskem

dopustu.
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6 FINANCIRANJE OSEBNE ASISTENCE
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Preglednica 6.1: Finančni viri v programih osebne asistence
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Izvajalec

4,9

0

0

0

0

0

0

0

0

18.274,1 18,4

6.278,5

6,3

0

0

0

0

14.727,914,8

5.859,5 19,0

0

0

0

0

0

0

1.452,7

4,7

5.318,3 17,2

0

0

0

0

0

0

0

0

9.811,7

3,4

0

0

0

0

0

0

0

0

32.000,0 11,0

11.957,4

4,1

80,0

0

0

0

0

0

290.969,1

237.120,0 81,5

47.449,7

27.360,0 57,7

8.000,0 16,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600,0 1,3

8.500,0 17,9

84.737,0

36.480,0 43,1

6.924,0

8,2

0

0

0

0

0

0

0

0

8.993,0 10,6

0

0

624,0 0,7

1.410,0

1,7

31.735,2

18.240,0 57,5

3.560,5 11,2

0

0

0

0

0

0

0

0

6.091,3 19,2

3.843,4 12,1

0

0

0

0

91.063,0

53.609,8 58,9

8.212,8

9,0

0

0

2.441,1

2,7

0

0

0

0

21.704,7 23,8

2.639,1

2,9

0

0

4,6

0

2.451,0 2,7

249.785,6

136.968,9 54,8

51.041,8 20,4

0

0

0

0

0

0

0

0

59.463,7 23,8

0

0

0

0

0

0

2.311,3 0,9

41.526,0

18.240,0 43,9

10.000,0 24,1

4.726,5 11,4

0

0

0

0

0

0

7.735,8 18,6

0

0

0

0

0

0

823,7 2,0

16.933,0

11.920,0 70,4

4.285,7 25,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

587,3

3,5

0

0

0

0

72.537,0

41.019,2 56,5

13.412,2 18,5

0

0

3.929,5

5,4

0

0

0

0

7.912,2 10,9

0

0

0

0

6.264,0
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0
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0

0
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0

0
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Zveza Sožitje

85.277,0

44.159,1 51,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.941,0 22,2

4.885,9

5,7

0

0

0

0

17.290,920,3

Škofijska Karitas Murska
Sobota

35.819,0

18.240,0 50,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.579,049,1

Društvo aktivnih in zaposlenih
invalidov Slovenije – DAZIS
Medobčinsko društvo gluhih in
naglušnih za Gorenjsko AURIS
Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Nova Gorica
Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
OZARA SLOVENIJA Nacionalno
združenje za kakovost življenja
Društvo gluhih in naglušnih
Posavja Krško
Društvo Veronika
Nadškofijska Karitas Maribor
Društvo za duševno zdravje in
kreativno preživljanje prostega
časa »VEZI«
SKLAD SILVA –Društvo za
kakovostno življenje ljudi s
posebnimi potrebami
Društvo gluhih in naglušnih
Ljubljana

0
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140,0 0,8

2.989,7 6,3
30.306,035,8
0

0

23.286,343,9

Odstotek (%)

Drugo / lastna
sredstva

Odstotek (%)

Donacije

Odstotek (%)

Članarine

Odstotek (%)

Uporabniki

Odstotek (%)

FIHO

Odstotek (%)

Drugi
proračunski viri

Odstotek (%)

EU sredstva

Odstotek (%)

ZZZS

Odstotek (%)

ZRSZ

Odstotek (%)

Lokalne
skupnosti občine

Odstotek (%)

MDDSZ

Skupaj
pridobljena
sredstva

Izvajalec

SONČEK - Zveza društev za
15.223,1
9.431,3 62,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.791,8 38,0
0
0
0 0
0
0
0 0
cerebralno paralizo Slovenije
SONČEK –Društvo za
cerebralno paralizo Dolenjske
20.515,5
14.317,6 69,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200,0 5,8
0 0
4.997,9 24,4
0 0
in Bele krajine
SONČEK –Gorenjsko društvo za
27.643,3
18.240,0 66,0
3.825,9 13,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.880,0 10,4
0 0
0
0
2.697,4 9,8
cerebralno paralizo
SONČEK Posavje - Društvo za
35.368,3
22.094,1 62,5
10.394,1 29,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.880,0 8,1
0 0
0
0
0 0
cerebralno paralizo
Skupaj
6.085.932,0 3.685.112,0 60,6 416.986,3 6,9 80.889,2 1,3 75.363,1 1,2 2.250,0
0 67.648,8 1,11.187.829,0 19,5 216.154,6 3,6 3.206,6 0,1 135.085,8 2,2 215.406,6 3,5
Opombe:
1. Zveza paraplegikov Slovenije je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobilo preko dveh razpisov MDDSZ, in sicer 59.400 EUR preko JR za sofinanciranje programov socialnega varstva, 552.466,66
EUR preko JR za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018.
2. Društvo VITA je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobila preko dveh razpisov MDDSZ, in sicer 145.920 EUR preko JR za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje
invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018, ter 91.200 EUR preko JR za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.
3. Ozara Slovenija-Nacionalno združenje za kakovost življenja je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobilo preko dveh razpisov MDDSZ, in sicer 82.248,92 EUR preko JR za sofinanciranje programov
socialnega varstva, ter 54.720 EUR preko JR za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.
4. Društvo Veronika je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobila preko dveh razpisov MDDSZ, in sicer 5.960 EUR preko JR za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje
invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018, ter 5.960 EUR preko JR za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.
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Programi osebne asistence so financirani iz različnih virov. Financiranje zaenkrat še ni sistemsko
urejeno, zato se izvajalci s svojimi programi prijavljajo na različne razpise (npr. MDDSZ, občine,
FIHO), pridobivajo donatorska sredstva, se financirajo iz članarin, lastnih sredstev izvajalske
organizacije in podobno. Z letom 2019, ko se bo začel izvajati Zakon o osebni asistenci, pa bo
osebna asistenca financirana iz državnega proračuna ter deloma od uporabnikov (preko dela
dodatka za tujo nego in pomoč).
V letu 2017 je bilo programom osebne asistence namenjenih dobrih šest milijonov evrov,
natančneje 6.085.932 EUR (v letu 2016 je skupen znesek znašal 5.367.584,7 EUR, v letu 2015 pa
4.905.435,5 EUR). Sredstva MDDSZ v višini 3.685.112 EUR so predstavljala 60,6 % celotnih prihodkov,
in sicer na podlagi (1.) Javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše
življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018, (2.) Javnega razpisa za sofinanciranje
programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018,
(3.), (4.) javnih razpisov za sofinanciranje programov socialnega varstva, preko katerega so v letu
2017 sredstva prejeli štirje izvajalci, in drugih sredstev iz MDDSZ (preko katerega je sredstva prejel
le en izvajalec). Ključen za financiranje programov osebne asistence je bil prvi razpis za spodbujanje
samostojnega življenja invalidov iz leta 2015, na podlagi katerega so izvajalci v letu 2017 pridobili
3.185.966,71 EUR.
Zelo pomemben vir finančnih sredstev za izvajanje programov osebne asistence predstavljajo tudi
sredstva FIHO. V letu 2017 je FIHO programom osebne asistence namenil 1.187.829,26 EUR, kar je
skoraj 120.000 EUR več kot v letu 2016 in predstavlja 19,5 % skupnih sredstev. Izvajalci so za
izvajanje programov osebne asistence v letu 2017 od občin pridobili 416.986,33 EUR (skoraj 65.000
EUR več kot v letu 2016), kar je predstavljalo 6,9 % skupnih sredstev. Prispevki uporabnikov (skupaj
216.154,55 EUR oz. dobrih 44.000 EUR več kot v letu 2016) so predstavljali 3,6 % skupnih sredstev,
sredstva donatorjev 2,2 % , sredstva ZRSZ 1,3 % , sredstva iz drugih proračunskih virov 1,1 % , EU
sredstva 0,04 %, prilivi iz ZZZS 1,2 % , iz članarin 0,1 % , lastna sredstva programa oz. drugi viri pa
3,5 % vseh pridobljenih sredstev.
Slika 6.1: Prejeta sredstva v letu 2017 po deležih
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Pri pregledu finančnih virov programov je pomembno izpostaviti višino in obseg sredstev
uporabnikov. Kot že navedeno, so prispevki uporabnikov v skupni višini 216.154.55 EUR predstavljali
3,6 % skupnih sredstev programov, kar je za 1,3 odstotne točke manj kot v letu prej.
Na podlagi podatkov po posameznih uporabnikih (iz zbirnika) ugotavljamo, da je prejemanje
osebne asistence v 18. organizacijah popolnoma brezplačno za uporabnika, v 16. organizacijah pa
imajo uveden določen sistem plačevanja storitev (npr. višina plačila odvisna od števila prejetih ur
asistence na mesec ali na teden, zaračunavajo le stroške prevoza, zaračunava se fiksni znesek na
uro asistence, višina prispevka odvisna od socialnega statusa uporabnika,…).
Za 723 oz. 59,5 % uporabnikov je bila osebna asistenca v letu 2017 brezplačna (v 2016 za 59,2 %
uporabnikov), za 301 oseb je bil prispevek vrednoten na uro, za 192 oseb pa na mesec. Med
uporabniki, katerim izvajalec osebno asistenco zaračunava na mesec, jih je največ (82 oz. 6,7 %)
plačevalo 120 EUR na mesec, 40 uporabnikov je plačevalo 80 EUR na mesec, 27 uporabnikov 60
EUR na mesec, 15 pa 40 EUR na mesec. Omenjamo le najpogostejše zneske, ki so jih uporabniki
plačevali v primeru, ko jim izvajalec njihov prispevek zaračunava glede na obseg prejetih ur na
mesec.
Fiksni znesek na uro je plačeval 301 uporabnik (v 2016 je bilo takih 287), in sicer najpogosteje v
znesku enega evra na uro (133 oz. 44,2 %), 62 uporabnikov je plačevalo 1,5 EUR za uro asistence,
40 uporabnikov pa 2,5 EUR. Minimalni znesek na uro je 1 EUR, ki ga je plačevalo 133 uporabnikov,
najvišji pa 3,5 EUR (plačevalo 36 uporabnikov). Povprečen znesek na uro je znašal 1,77 EUR.
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7 SKLEP
Po skoraj desetih letih smo na IRSSV v letu 2016 ponovno pripravili analizo izvajanja osebne
asistence na nacionalni ravni; nanašala pa se je na leto 2015 (pred tem je bila zadnja celovita analiza
izvajanja te storitve na nacionalni ravni opravljena leta 2007). S ciljem, da se vzpostavi redno letno
spremljanje izvajanja osebne asistence na nacionalni ravni, smo tovrstno analizo pripravili tudi
lansko in letošnje leto. Vse tri analize (za obdobje 2015–2017) smo pripravili na enakih (podobnih)
metodoloških izhodiščih (individualizirani podatki), hkrati pa upoštevamo tudi vsebino in določila
Zakona o osebni asistenci, ki je bil sprejet v lanskem letu.
Namen naloge je dvojen, in sicer (1) zagotovitev kontinuiranega pregleda izvajanja osebne
asistence v RS in (2) priprava celovitih letnih statistik o uporabnikih, izvajalskih organizacijah, kadrih
in izvajanju storitev osebne asistence na podlagi nacionalnih in mednarodnih potreb in zahtev.
Analiza predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in odločevalce. Je
edini vir podatkov, ki prikazuje stanje na področju izvajanja osebne asistence na celotnem območju
Slovenije oz. na nacionalni ravni in zajema informacije o programih, ki so kot osebna asistenca
financirani iz različnih razpisov. Analiza predstavlja tudi pomemben vsebinski okvir oz. izhodišče za
oblikovanje centralne zbirke podatkov oz. vzpostavitev informacijskega sistema o osebni asistenci
v skladu s sprejetim Zakonom o osebni asistenci.

Organizirano st in i zvajanje
Programe osebne asistence je v letu 2015 izvajalo 30 organizacij, v letu 2016 33 organizacij in v
letu 2017 34 organizacij. V letu 2017 je Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega
nasilja pri MDDSZ programe osebne asistence podpiral preko dveh razpisov, nekaj izvajalcev
osebne asistence pa je sredstva dobilo tudi preko razpisa Direktorata za socialne zadeve. Med
izvajalci je bilo 32 društev ter dva zasebna zavoda. Ugotavljamo, da se osebna asistenca izvaja v
vseh občinah v obalno-kraški regiji. Nekoliko slabšo dostopnost osebne asistence lahko zaznamo v
jugovzhodni, savinjski, podravski in pomurski statistični regiji. Pričakovano največ uporabnikov
živi v Ljubljani, kjer ima sedež 13 izvajalcev osebne asistence, in sicer 280 oz. približno eno četrtino
vseh uporabnikov osebne asistence. Sledi Maribor, kjer je v letu 2017 živelo 156 uporabnikov
osebne asistence (štirje izvajalci osebne asistence), kar je 13,4 % vseh uporabnikov. V ostalih
občinah je živelo bistveno manj uporabnikov. Zelo malo je bilo uporabnikov v Jugovzhodni Sloveniji
(na primer v Novem mestu le pet), storitev pa se izvaja v 144 občinah oz. v več kot dveh tretjinah
občin v Sloveniji (od skupaj 212 občin).
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Čakalne vrst e
Na vključitev v osebno asistenco je na dan 30. 6. 2018 čakalo najmanj 136 oseb, in sicer v desetih
organizacijah, ki to storitev izvajajo. Število oseb v čakalnih vrstah za vključitev v osebno asistenco
se je glede na december 2016 povečalo, saj je takrat na vključitev čakalo 112 oseb ter zmanjšalo
glede stanje 31. 12. 2015, ko je na vključitev v osebno asistenco čakalo 159 oseb.

Uporabniki
V letu 2015 je bilo v programe osebne asistence vključenih 1.125 uporabnikov, v letu 2016 1.138, v
letu 2017 pa 1.160. V vseh letih je imelo največ uporabnikov Društvo YHD. Na dan 31. 12. 2017 je
bilo v osebno asistenco vključenih 1.065 oseb.
Uporabniki so bili v letu 2017 v povprečju stari 51,8 let, glede na petletne starostne razrede jih je
bilo največ tistih v skupini od 50 do 54 let (109 oseb). Največ uporabnikov (280) živi v Ljubljani ali
Mariboru (156 oseb).
Večinoma živijo sami, v partnerskih zvezah ali s člani družine oz. svojci (razširjena družina).
Dobra desetina uporabnikov živi v stanovanjski ali bivanjski skupini.
Glede na tip invalidnosti je med uporabniki osebne asistence največ gibalno oviranih (50,3%), ali
pa imajo težave z vidom - slepi ali slabovidni (28,9 %). Večina uporabnikov (87,0 %) ima eno obliko
invalidnosti. Med uporabniki osebne asistence je največ invalidsko upokojenih, in sicer 30,5 %,
sledijo starostno upokojeni (18,1 %) in osebe s statusom invalida – v večini po ZDVDTP (13,3 %).
Slaba desetina je imela status dijaka ali študenta, 9,1 % je bilo brezposelnih ter 8,6 % zaposlenih.
Ostali statusi so bili manj pogosti.
Dodatek za pomoč in postrežbo oz. drug denarni prejemek iz naslova potrebe po tuji negi in
pomoči zaradi invalidnosti prejema 64,6 % uporabnikov osebne asistence, za katere smo ta podatek
uspeli pridobiti.
V letu 2015 so uporabniki osebne asistence v povprečju prejeli 12,2 ure asistence na teden, v letu
2016 14,3 ure ter v letu 2017 14,8 ur. Najpogosteje so uporabniki prejemali od ene do šest ur
pomoči na teden. Največ uporabnikov (141) je prejemalo 40 ur na teden. Dobrih štirideset
odstotkov (482) uporabnikov bi potrebovalo več ur osebne asistence kot jo prejemajo sedaj.
Glede na navedene sklope storitev ugotavljamo, da je največ uporabnikov deležnih spremstva,
in sicer kar 82,4 % uporabnikov (v letu 2015 75,1 %, v letu 2016 70,5 %). Več kot polovica
uporabnikov je prejemala (tudi) storitve osebne pomoči in pomoč pri opravljanju gospodinjskih
opravil. Bistveno manj je bilo drugih oblik pomoči.

Inštitut RS za socialno varstvo, Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja programov v letu 2017

45

Večina uporabnikov (63,7 %) osebno asistenco dobiva v okviru ene organizacije. Najmanj 12,3 %
prejemnikov osebne asistence prejema tudi pomoč na domu ter najmanj 54,1 % uporabnikov
prejema tudi neformalne oblike pomoči.
Slika 7.1: Uporabniki osebne asistence v letu 2017
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Projekcij e uporabnikov glede na okvirje, ki jih predvideva Zako n o osebni
asist enci
V vseh treh dosedanjih analizah izvajanja osebne asistence smo se dotaknili tudi projekcij obsega
uporabnikov, ki boso z januarjem 2019 dobili zakonsko pravico do osebne asistence. Predvideno
število oseb sicer rahlo narašča (2015: 160, 2016: 196 in 2017: 207), kar je pričakovano, saj narašča
tudi skupno število uporabnikov osebne asistence. Poleg podatka o osebah, ki že prejemajo 30 ur
ali več osebne asistence na teden, nas je vsako leto zanimal tudi podatek o številu dodatnih ur
asistence, ki bi jih po ocenah izvajalcev še potrebovali trenutni uporabniki osebne asistence. Na
podlagi obeh podatkov (o številu uporabnikov v starosti od 18 do 65 let, ki prejemajo 30 ali več ur
osebne asistence na teden in tistih, ki bi potrebovali toliko ur asistence na teden) lahko z veliko
mero gotovosti rečemo, da bo ob začetku izvajanja Zakona o osebni asistenci v praksi, v
sistem vstopilo okrog 300 do 350 oseb.
Slika 7.2: Uporabniki ožje starostne skupine v letu 2017

Nadaljnji podatki se nanašajo na 207 oseb, ki so bile v letu 2017 stare od 18 do 65 let in so prejemale
30 ur asistence na teden. Dobra polovica je namreč moških (52,2 %) ter nekaj manj kot polovica
(47,8 %) žensk. Med uporabniki osebne asistence, ki sodijo v omenjeno ožjo skupino, močno
prevladujejo osebe z gibalno oviranostjo. To obliko invalidnosti ima namreč kar 94,7 % vseh
uporabnikov. Slepih oz. slabovidnih je 4,8 % uporabnikov, 6,8 % oseb ima motnje v duševnem
razvoju, ostale oblike invalidnosti so manj pogoste. Velika večina (88,4 %) uporabnikov ima eno
obliko invalidnosti. Glede na status aktivnosti je med uporabniki največ invalidsko upokojenih (33,3
%). 18,4 % je zaposlenih, 18,4 % oseb ima status invalida po ZDVDTP in 15,5 % študentov in dijakov.
V tej skupini je bistveno več “aktivnih” uporabnikov (zaposlenih, dijakov in študentov), manj pa
starostno upokojenih, kar je glede na to, da smo zajeli le uporabnike od 18 do 65 let, pričakovan
podatek. V povprečju so prejemali 49,3 ure pomoči na teden. V tej skupini uporabnikov prevladuje
prejemanje storitev osebne pomoči, gospodinjske pomoči in spremstva (približno 83 %
uporabnikov namreč prejema storitve iz vseh treh sklopov).
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Kadrovska st rukt ura
V programih osebne asistence se število zaposlenih povečuje, saj je bilo v letu 2015 zaposlenih 392
oseb (od tega 366 osebnih asistentov in 26 koordinatorjev, v letu 2016 431 (od tega 413 osebnih
asistentov in 18 koordinatorjev) ter v letu 2017 488 oseb (od tega 468 osebnih asistentov in 20
koordinatorjev) v obsegu 465,4 zaposlitve. Število zaposlenih se je tako v obdobju 2015–2017
povečalo za 96. Ob koncu leta 2017 (na dan 31. 12. 2017) je bilo zaposlenih 390 oseb. Med
zaposlenimi je bilo v vseh treh letih približno dobre tri četrtine žensk (v letu 2017 77,7 %).
Največ zaposlenih je starih od 35 do 39 let (v letu 2017 91 oseb oz. 18,6 % vseh zaposlenih),
sledijo zaposleni v starostni skupini od 30 do 34 let (v letu 2017 80 oseb oz. 16,4 %) in v skupini od
40 do 44 let (v letu 2017 76 oseb oz. 15,6 %). Zaposleni so v povprečju stari slabih 41,8 let.
Glede na stopnjo izobrazbe ima največ zaposlenih oseb dokončano gimnazijsko oz. srednje
tehniško izobraževanje (V. stopnja). Če pogledamo stopnje izobrazbe glede na delovno mesto,
zaznamo pomembne razlike. Med osebnimi asistenti je 45,3 % oseb z dokončano gimnazijsko oz.
srednjo tehnično šolo. Sledijo asistenti s srednjo poklicno šolo. Teh je bilo v letu 2017 89 oz. 19,0
%. Asistentov z osnovnošolsko izobrazbo je bilo 11,1 %. Med koordinatorji je bilo tri četrtine (15
koordinatorjev) oseb, ki so imele sedmo stopnjo izobrazbe.
Med zaposlenimi je največ (dobra četrtina) oseb, ki so se izobrazili na področju ekonomskih,
organizacijskih, pravnih in upravnih ved (131 oseb). Več kot desetino je gimnazijskih maturantov
(67 oseb) in zaposlenih z zdravstveno izobrazbo (43 oseb). Socialnih delavcev in organizatorjev
socialne mreže je 15, družboslovcev in humanistov različnih smeri pa 46. Med zaposlenimi je tudi
veliko oseb (55), ki imajo končano poklicno oz. tehnično šolo za opravljanje različnih storitev,
obdelavo in predelavo materialov ter izdelavo proizvodov.
Osebni asistent je v letu 2015 v povprečju izvajal osebno asistenco za štiri uporabnike, v letu 2016
za 3,9, v letu 2017 pa za 3,7 uporabnika. Osebni asistenti so v decembru 2017 v povprečju opravili
128,4 efektivnih ur (v decembru 2016 127,9 in v decembru 2015 138,6 ur). Omenjeni podatek je
treba vzeti le kot oceno, saj za to spremenljivko poročevalci običajno vpisujejo povprečje prisotnih
ur osebnega asistenta na delovnem mestu na mesec (npr. 174 ur na mesec), mi pa smo želeli
pridobiti povprečje efektivnih ur osebnega asistenta pri uporabniku.
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Slika 7.3: Kadri v programih osebne asistence v letu 2017

Financiranje
Programi osebne asistence so financirani iz različnih virov. Financiranje zaenkrat še ni sistemsko
urejeno, zato se izvajalci s svojimi programi prijavljajo na različne razpise, pridobivajo donatorska
sredstva, se financirajo iz članarin, lastnih sredstev izvajalske organizacije in podobno. V letu 2017
je bilo programom osebne asistence namenjenih dobrih šest milijonov evrov, natančneje
6.085.932 EUR (v letu 2016 je skupen znesek znašal 5.367.584,7 EUR, v letu 2015 pa 4.905.435,5
EUR). Sredstva MDDSZ v višini 3.685.112 EUR so predstavljala 60,6 % celotnih prihodkov, in sicer na
podlagi (1.) Javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje
invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018, (2.) Javnega razpisa za sofinanciranje programov za
izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 in (3) javnih
razpisov za sofinanciranje programov socialnega varstva. Ključen za financiranje programov osebne
asistence je bil prvi razpis za spodbujanje samostojnega življenja invalidov iz leta 2015, na podlagi
katerega so izvajalci v letu 2017 pridobili 3.185.966,71 EUR. Za financiranje osebne asistence so
pomembna tudi sredstva FIHO (19,5 % skupnih sredstev), občin (6,9 % skupnih sredstev) in drugi
viri. Prispevki uporabnikov so v letu 2017 predstavljali 3,6 % skupnih sredstev.
Prejemanje osebne asistence je v 18. organizacijah popolnoma brezplačno za uporabnika, v
16. pa imajo uveden določen sistem plačevanja storitev. Za 723 oz. 59,5 % uporabnikov je bila
osebna asistenca v letu 2017 brezplačna (v 2016 za 59,2 % uporabnikov), za 301 oseb je bil prispevek
vrednoten na uro, za 192 oseb pa na mesec.
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* * * * *
Z januarjem 2019 se bo osebna asistenca v Sloveniji začela izvajati sistemsko, saj se bo v praksi začel
izvajati Zakon o osebni asistenci. Naposled se bodo torej le realizirale dolgoletne težnje
uporabnikov in invalidskih organizacij po zakonski ureditvi tega področja. Na ta način bo
zagotovljena enaka dostopnost storitve po celotni Sloveniji, in sicer na podlagi potreb uporabnika,
ne pa na podlagi statusa ali tipa oz. vrste invalidnosti. Ker je osebna asistenca po Zakonu o osebni
asistenci namenjena zagotavljanju neodvisnega in samostojnega življenja najtežjim odraslim
invalidom, bo uporabnikov, ki bodo imeli zakonsko pravico do osebne asistence, bistveno manj kot
je trenutnih uporabnikov, ko se storitev še zagotavlja projektno. Ocenjujemo, da jih bo na začetku
izvajanja zakona okrog 300 do 350. Uporabnikom, ki bodo izpadli iz sistema (okrog 800 do 850
oseb), bo izpad pomoči druge osebe, ki so jo v zadnjih nekaj letih dobili preko programov osebne
asistence, treba nadomestiti. Oblikovati bo potrebno nove programe, s katerimi bodo invalidske
organizacije v sodelovanju z resornim ministrstvom in FIHO njihove potrebe ustrezno naslovile.
Izvajanje osebne asistence bomo na IRSSV spremljali tudi v bodoče. Petindvajseti člen Pravilnika o
osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18) izvajalcem osebne asistence nalaga, da enkrat letno o
izvajanju osebne asistence za posameznega uporabnika poročajo koordinatorju na pristojnem CSD,
ministrstvu in Inštitutu, in sicer za potrebe spremljanja izvajanja storitve ter znanstvenoraziskovalne
in statistične namene. Ob tem upamo, da bo hkrati z začetkom izvajanja storitve po zakonu začel
delovati tudi enotni informacijski sistem, kamor bodo izvajalci osebne asistence (in tudi drugi
poročevalci) vpisovali podatke in vodili evidence. Z vidika preprečevanja podvajanja dela za
poročevalce (to je večkratnega evidentiranja in poročanja podatkov za različne institucije),
avtomatskega pridobivanja in ažurnega spremljanja podatkov, je vzpostavitev enotnega
informacijskega sistema in centralne zbirke podatkov o osebni asistenci nujna.

Inštitut RS za socialno varstvo, Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja programov v letu 2017

50

8 VIRI IN LITERATURA
-

Akcijski

program

za

invalide

2014

–

2021.

Dostopno

na:

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invalidi_v
zv/API_2014-2021.pdf (12. 8. 2016).
-

FIHO. 2017. Dostopno na: http://www.fiho.si/teksti/raz2017.pdf (28. 6. 2018).

-

Kalton, G., V. Vehovar. 2001. Vzorčenje v anketah. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

-

Kobal Tomc, B., Žakelj, T., Smolej Jež, S. 2004. Osebna asistenca kot sredstvo za neodvisno
življenje hendikepiranih. Socialno delo, 43, 5-6: 291-298.

-

Mesec, B. 1998. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za
socialno delo.

-

Nagode, M., Smolej Jež, S. 2015. Priprava izhodišč za spremljanje podatkov varstveno
delovnih centrov. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo.

-

Nagode, M., Zver E., Marn, S., Jacović, A., Dominkuš, D. 2014. Dolgotrajna oskrba – uporaba
mednarodne definicije v Sloveniji. Zbirka Delovni zvezki UMAR. Ljubljana: Urad za
makroekonomske analize in razvoj.

-

Pravilnik o osebni asistenci. Uradni list RS št. 57/2018.

-

Smolej Jež, S., Nagode, M. 2007. Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov, ki
dopolnjujejo javno službo na tem področju: analiza programov osebne asistence: končno
poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.

-

Smolej Jež, S., Nagode, M. 2012. Osebna asistenca - možnost za samostojno življenje v
domačem okolju. Časopis za kritiko znanosti.

-

Smolej Jež, S., Nagode, M. 2016. Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja
programov v letu 2015, končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno
varstvo.

-

Smolej Jež, S., Orehek, Š. 2017. Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja
programov v letu 2016, končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno
varstvo.

-

Zakon o osebni asistenci. Uradni list RS št. 10/2017.

-

Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o
pravicah invalidov (MKPI). Uradni list RS, št. 37/2008.

Inštitut RS za socialno varstvo, Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja programov v letu 2017

51

9 PRILOGA
Priloga A: Dopis izvajalcem osebne asistence

Ljubljana, 16. 7. 2018
Šifra: RO36/18

Izvajalcem osebne asistence

ZADEVA: IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE V LETU 2017

Spoštovani,
Na Inštitutu RS za socialno varstvo smo po naročilu Direktorata za invalide, vojne veterane in
žrtve vojnega nasilja pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu
2016 pričeli s sistematičnim letnim spremljanjem izvajanja programov osebne asistence. Tako smo
izvajanje osebne asistence spremljali tudi v lanskem letu (poročilo je dostopno na:
http://www.irssv.si/category-list-potreben-za-bt-slider/751-izvajanje-osebne-asistence-v-letu2016), nadaljujemo pa ga tudi letos.
Z namenom pridobitve ključnih informacij o izvajanju osebne asistence v letu 2017 se tudi letos
obračamo na vas s prošnjo za izpolnitev priloženega zbirnika. Posredovanje informacij v obliki
zbirnika predstavlja tudi letno vsebinsko poročilo o izvajanju programa osebne asistence, kar
pomeni, da ste kot izvajalec osebne asistence s tem izpolnili obveznost letnega vsebinskega
poročanja na MDDSZ glede na določila javnih razpisov6.
V zbirniku, ki se nahaja v prilogi, se nahajajo naslednji zavihki:
−

»Navodila za izpolnjevanje«, v katerem se nahajajo natančna navodila za izpolnjevanje

−

posameznega lista v zbirniku. Prosimo vas, da navodila natančno preberete.
»Izvajalec«, v katerega vnesite podatke o vaši organizaciji in osebi, ki izpolnjuje ta zbirnik.

−

»Uporabniki«, v katerega vnesite/preverite podatke za vse uporabnike osebne asistence.
Vnesite/preverite individualizirane podatke za vse uporabnike v letu 2017, in sicer ne glede
na to ali je izvajanje storitve financirano iz sredstev javnih razpisov MDDSZ1 ali iz drugih
virov.

Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno
2018 in Javni razpis za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31.
12. 2018.
6
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−

»Zaposleni«, v katerega vnesite podatke za vse zaposlene izvajalce in koordinatorje osebne
asistence. Vnesite individualizirane podatke za vse zaposlene v letu 2017, in sicer ne glede
na to ali so financirani iz sredstev javnih razpisov MDDSZ1 ali iz drugih virov.

−

»Lista čakajočih«, v katerem odgovorite na vprašanja glede aktualne čakalne liste in
morebitnih zavrnitev uporabnikov v letu 2017.

−

»Financiranje«, v katerem izpolnite tabelo s podatki o prejetih zneskih sofinanciranja osebne
asistence v letu 2017 in odgovorite na vprašanje o uporabnikovem prispevku k financiranju
osebne asistence.

−

»Storitve OA šifrant«, v katerem se nahaja pregled sklopov osebne asistence glede na 7.
člen Zakona o osebni asistenci.

V letošnjem letu smo vam želeli olajšati izpolnjevanje podatkov v zbirniku, zato se v zavihku
»Uporabniki« že nahajajo podatki o uporabnikih, ki ste nam jih posredovali v lanskem letu. Prosimo
vas, da lanskoletne podatke še enkrat preverite in po potrebi ustrezno popravite/dopolnite.
V primerih, ko boste označili, da posameznik ni več uporabnik osebne asistence pri vas (stolpec C
zavihka Uporabniki), se bo celotna vrstica obarvala v sivo barvo in v tem primeru vam ni potrebno
dodatno preverjati podatkov, le razlog »izstopa« morate navesti. Prosimo pa vas, da vnesete vse
morebitne nove uporabnike, zanje določite identifikator in vnesete vse potrebne podatke v skladu
z navodili.
Natančna navodila za izpolnjevanje zbirnika vam pošiljamo tudi v posebnem dokumentu.
Predlagamo, da navodila natisnete in jih imate ob sebi, ko boste izpolnjevali zbirnik. Pri
izpolnjevanju zbirnika se držite priloženih navodil in tam, kjer je to potrebno, vpisujte le ustrezne
cifre, ne pa besed (npr. 1 za moške in 2 za ženske).
Prosimo vas, da zbirnik natančno in v celoti izpolnite ter ga najkasneje do 31. julija 2018 pošljete
na naslov irssv@siol.net.
V primeru vprašanj ali težav pri izpolnjevanju vprašalnika se prosimo obrnete na Simono Smolej Jež
(simona.smolej@guest.arnes.si ali 01 2000 258) ali Nadjo Kovač (nadja.kovac@guest.arnes.si ali 01
2000 262).
Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.
Mag. Simona Smolej Jež

Direktorica IRSSV:
mag. Barbara Kobal Tomc
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Priloga B:: Navodila za izpolnjevanje zbirnika podatkov (Excelovega dokumenta) o izvajalcu,
uporabnikih in zaposlenih v letu 2017 in šifrant storitev OA
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ZBIRNIKA - PO ZAVIHKIH
ZAVIHEK 'IZVAJALEC'
Prosimo, izpolnite podatke o vaši organizaciji in osebi, ki izpolnjuje ta zbirnik podatkov.

Ime spremenljivke

ZAVIHEK 'UPORABNIKI' (na dan 31. 12. 2017)
Kazalnik
Zaloga vrednosti

ID_IZVAJALCA

izpolnil IRSSV

ID

ID uporabnika

UPORABNIK_OA_2017

RAZLOG NEVKLJUČENOSTI
OBČINA_PREBIVANJA

Vpišite identifikator (naj ne bo EMŠO).

Ali je bil uporabnik v letu 2017 1 - DA
vključen v osebno asistenco v vaši
2 - NE
organizaciji?
Razlog, zakaj uporabnik ni bil vključen
Prosimo,
vpišite
razlog,
zakaj
v storitev osebne asistence v letu
uporabnik ni bil vključen v letu 2017.
2017.
Občina
trenutnega
prebivanjaVpišite občino, v kateri uporabnik
uporabnika.
trenutno prebiva.

SPOL

Spol

LET_ROJ

Letnica rojstva uporabnika.

1 - moški
2 - ženska
Vnesite letnico rojstva.
1 - Sam
2 - S starši
3 - S partnerjem/partnerico
4 - S partnerjem/partnerico in otroci

BIVANJE

Način bivanja uporabnika.

5 - Z otroci
6 - V dijaškem/študentskem domu
7 - V stanovanjski/bivanjski skupini
8 - V zavodu
9 - Drugo (vpišite)

BIVANJE_DRUGO
LETO VKLJUČITVE

Če ste pri prejšnjem stolpcu označili
Vpišite drug način bivanja.
odgovor "9 - Drugo", prosimo vpišite.
Leto vključitve uporabnika v vaš Vpišite leto vključitve uporabnika v vaš
program osebne asistence.
program osebne asistence.
1 - Gibalna oviranost
2 - Gluhota

INVALIDNOST1

Katera je poglavitna vrsta invalidnosti3 - Slepota
uporabnika?
4 - Gluhoslepota
5 - Motnja v duševnem razvoju
6 - Drugo (vpišite)

INVALIDNOST1_DRUGO

Če ste pri prejšnjem stolpcu označili
Vpišite drugo invalidnost.
odgovor "6 - Drugo", prosimo vpišite.

INVALIDNOST2

1 - Gibalna oviranost
Če ima uporabnik poleg poglavitne še
kakšno drugo vrsto invalidnosti, jo 2 - Gluhota
označite.
3 - Slepota

Inštitut RS za socialno varstvo, Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja programov v letu 2017

54

Ime spremenljivke

ZAVIHEK 'UPORABNIKI' (na dan 31. 12. 2017)
Kazalnik
Zaloga vrednosti
4 - Gluhoslepota
5 - Motnja v duševnem razvoju
6 - Drugo (vpišite)

INVALIDNOST2_DRUGO

Če ste pri prejšnjem stolpcu označili
Vpišite drugo invalidnost.
odgovor "6 - Drugo", prosimo vpišite.
1 - Gibalna oviranost
2 - Gluhota

INVALIDNOST3

Če ima uporabnik poleg poglavitne še 3 - Slepota
kakšno drugo vrsto invalidnosti, jo
4 - Gluhoslepota
označite.
5 - Motnja v duševnem razvoju
6 - Drugo (vpišite)

INVALIDNOST3_DRUGO

Če ste pri prejšnjem stolpcu označili
Vpišite drugo invalidnost.
odgovor "6 - Drugo", prosimo vpišite.
1 - Zaposlen
2 - Dijak/študent
3 - Brezposeln
4 - Invalidsko upokojen

ZAPOSLITVENI STATUS

Zaposlitveni status uporabnika

5 - Starostno upokojen
6 - Status invalida po Zakonu o
družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb (ZDVDTPO)
7 - Drugo (vpišite)
99 - Ne vem

ZAPOSLITVENI_STATUS_DRUGO

DODATEK

URE OSEBNE ASISTENCE
STORITVE1_OSEBNA
STORITVE2_GOSPODINJSTVO

STORITVE3_SPREMSTVO

STORITVE4_DEL_MESTO_IZOBRAŽ

STORITVE5_KOMUNIKACIJA
STORITVE6_DRUGO

Če ste pri prejšnjem stolpcu označili
Vpišite drug status uporabnika.
odgovor "7 - Drugo", prosimo vpišite.
Ali uporabnik prejema dodatek za 1 - DA
pomoč in postrežbo oz. drug denarni
prejemek iz naslova potrebe po tuji 2 - NE
negi in pomoči zaradi invalidnosti
99 - Ne vem
(npr. DPP, DTNP)?
Število ur osebne asistence, ki jih Vpišite število ur osebne asistence, ki
uporabnik prejema na teden.
jih uporabnik prejema na teden.
1 - DA
0 - NE
1 - DA
Katere storitve osebne asistence 0 - NE
uporabnik prejema? Nabor opravil v 1 - DA
okviru posameznega sklopa storitev je
0 - NE
naveden v petem zavihku (ŠIFRANT
STORITEV OA). Pri posameznem 1 - DA
sklopu označite ustrezno številko.
0 - NE
1 - DA
0 - NE
1 - DA
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Ime spremenljivke

ZAVIHEK 'UPORABNIKI' (na dan 31. 12. 2017)
Kazalnik
Zaloga vrednosti
0 - NE

STORITVE6_DRUGO_KAJ

Če ste pri prejšnjem stolpcu označili
Vpišite druge storitve.
odgovor z 1, prosimo vpišite.

VEČ UR OSEBNE ASISTENCE

1 - DA
Ali uporabnik potrebuje več ur osebne
2 - NE
asistence?
99 - Ne vem

KOLIKO_DODATNE URE

Če uporabnik potrebuje več ur (če ste
na zgornje vprašanje odgovorili z 1 - Vpišite koliko dodatnih ur osebne
DA), vpišite koliko dodatnih ur osebne asistence na teden bi uporabnik glede
asistence na teden bi uporabnik glede na oceno potreb še potreboval.
na oceno potreb še potreboval.

DRUGE ORGANIZACIJE

Ali uporabnik
prejema tudi
organizacije?

1 - DA
osebno asistenco
v okviru druge 2 - NE
99 - Ne vem

POMOČ NA DOMU

1 - DA
Ali uporabnik prejema pomoč na
2 - NE
domu oz. socialno oskrbo na domu?
99 - Ne vem

NEFORMALNA POMOČ

Ali uporabnik prejema
neformalnih oskrbovalcev?

LASTNI PRISPEVEK_NA URO

LASTNI_PRISPEVEK_NA_MESEC

UPORABNIK_31.12.2017

DATUM IZSTOPA

RAZLOG IZSTOPA

OPOMBA

pomoč

1 - DA
2 - NE
99 - Ne vem

Vpišite višino lastnega prispevka
Višina lastnega prispevka uporabnika uporabnika za izvajanje osebne
za izvajanje osebne asistence - NA asistence (znesek v EUR NA URO), v
URO.
kolikor
prispevek
uporabnika
obračunavate na uro.
Vpišite višino lastnega prispevka
Višina lastnega prispevka uporabnika uporabnika za izvajanje osebne
za izvajanje osebne asistence - NA asistence (znesek v EUR NA MESEC), v
MESEC.
kolikor
prispevek
uporabnika
obračunavate na mesec
Ali je bil uporabnik na dan 31. 12. 2017 1 - DA
še vključen oz. je še prejemal osebno
asistenco v vaši organizaciji? Vpišite
ustrezno
številko: 2 - NE
1
DA
2 - NE
Če uporabnik na dan 31. 12. 2017 ni
več prejemal osebne asistence (če ste
na zgornje vprašanje odgovorili z 2 - Vpišite datum izstopa iz programa.
NE), vpišite datum izstopa iz
programa.
Če uporabnik na dan 31. 12. 2017 ni
več prejemal osebne asistence (če ste
na zgornje vprašanje odgovorili z 2 - Vpišite razlog izstopa iz programa.
NE), vpišite razlog izstopa iz
programa.
V kolikor želite kaj pojasniti, prosimo
vpišite.
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Ime spremenljivke
ID_IZVAJALCA

ZAVIHEK 'ZAPOSLENI' (2017)
Kazalnik
izpolnil IRSSV

ID

ID zaposlenega

DELOVNO MESTO

Delovno mesto zaposlenega.

NAČIN ZAPOSLITVE

Tip zaposlitve.

Zaloga vrednosti
Vpišite
zaporedno
številko
zaposlenega.
1 - Osebni asistent
2 - Koordinator osebne asistence
1 - Redna zaposlitev za nedoločen čas
2 - Redna zaposlitev za določen čas
3 - Zaposlitev preko programov APZ
4 - Drugo (vpišite)

Če ste pri prejšnjem stolpcu označili
Vpišite drugo zaposlitev.
odgovor z 4, prosimo vpišite.
1 - 100%
DELEŽ ZAPOSLITVE
Delež zaposlitve.
2 - 50%
3 - Drugo (vpišite % zaposlitve)
Če ste pri prejšnjem stolpcu označili
DELEŽ ZAPOSLITVE_3, vpišite:
Vpišite delež zaposlitve.
odgovor z 3, prosimo vpišite.
1 - moški
SPOL
Spol
2 - ženska
LETO ROJSTVA
Letnica rojstva zaposlenega.
Vnesite letnico rojstva.
1 - Končana ali nedokončana OŠ (I. - II.
st.)
2 - Nižje poklicno izobraževanje (2
letno) (III. st.)
3 - Srednje poklicno izobraževanje (3
letno) (IV. st.)
4 - Gimnazijsko, srednje tehniško
izobraževanje (V. st.)
5 - Višješolski program (VI/1. st.)
6 - Specializacija po višješolskem
Dosežena
stopnja
izobrazbe
DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE
programu, visokošolski strokovni
zaposlenega.
programi in univerzitetni program - 1.
bol. st (VI/2. st.)
7 - Specializacija po visokošolskem
strokovnem programu, univerzitetni
program in magisterij stroke - 2. bol.
st. (VII. st.)
8 - Specializacija po univerzitetnem
programu, magisterij znanosti (VIII/1.
st.)
9 - Doktorat znanosti (VIII/2. st.)
1 - Ekonomske, organizacijske, pravne
in upravne vede
2 - Socialno delo in organizacija
socialne mreže
3 - Zdravstvene vede
SMER IZOBRAZBE
Smer izobrazbe zaposlenega.
4 - Socialna oskrba
5 - Družboslovje in humanistika
6 - Gimnazijski maturant
7 - Drugo (vpišite smer izobrazbe)
Če ste pri prejšnjem stolpcu označili Vpišite
drugo
smer
izobrazbe
SMER_IZOBRAZBE_DRUGO
odgovor "7 - Drugo", prosimo vpišite. zaposlenega.
Število uporabnikov, ki jim je zaposleni Vpišite število uporabnikov, ki jim je
ŠTEVILO
UPORABNIKOV
NA
(osebni asistent) nudil osebno zaposleni (osebni asistent) nudil
ASISTENTA
asistenco v decembru 2017 (če oseba osebno asistenco v decembru 2017.
NAČIN ZAPOSLITVE_DRUGO

Inštitut RS za socialno varstvo, Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja programov v letu 2017

57

ZAVIHEK 'ZAPOSLENI' (2017)
Kazalnik
Zaloga vrednosti
decembra ni bila več zaposlena, ali pa
ta mesec ni bila na delovnem mestu
zaradi npr. dolgotrajne bolniške ali
porodniške
odsotnosti,
vpišite
podatek za zadnji mesec, ko je bila na
delovnem mestu).
Povprečno
število
opravljenih
efektivnih ur osebne asistence na Vpišite povprečno število opravljenih
EFEKTIVNE URE
mesec
(izračunano
iz
letnegaefektivnih ur osebne asistence na
povprečja
2017)
za
osebnega mesec za osebnega asistenta.
asistenta.
Vpišite ustrezno številko, ali je bil 1 - Oseba je bila na dan 31. 12. 2017
zaposleni na dan 31. 12. 2017 še še zaposlena
PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
zaposlen na programu osebne 2 - Oseba na dan 31. 12. 2017 ni bila
asistence.
več zaposlena
PRENEHANJE_DELOVNEGA_RAZMERJ Če ste pri prejšnjem stolpcu označili
Vpišite razlog prenehanja zaposlitve.
A_RAZLOG
odgovor "2", prosimo vpišite.
V kolikor želite kaj pojasniti, prosimo
OPOMBA
vpišite.
Ime spremenljivke

ZAVIHEK 'LISTA ČAKAJOČIH' (na dan 31. 12. 2017)
Prosimo, odgovorite na vprašanja glede aktualne čakalne liste in morebitnih zavrnitev uporabnikov
v letu 2017.
ZAVIHEK 'FINANCIRANJE'
Prosimo, izpolnite tabelo s podatki o prejetih zneskih sofinanciranja v letu 2017 in odgovorite na
vprašanje o uporabnikovem prispevku k financiranju osebne asistence.
ZAVIHEK 'STORITVE OA - ŠIFRANT'
Pregled storitev osebne asistence glede na 7. člen Zakona o osebni asistenci.
ŠIFRANT STORITEV OSEBNE ASISTENCE (7. člen Zakona o osebni asistenci)
STORITVE, NAMENJENE OSEBNI POMOČI UPORABNIKA:
- pomoč pri oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature,
- pomoč pri uporabi stranišča oz. pri odvajanju,
- kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene,
- pomoč pri hranjenju in pitju,
- pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj,
- pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabni ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri
orientaciji slepe in gluhoslepe osebe,
- obvezna prisotnost pri uporabniku v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem osebni asistent ni
neposredno angažiran pri kateri od zgoraj naštetih aktivnosti, je pa njegova prisotnost nujna,
- pomoč pri jemanju zdravil in opravljanju drugih aktivnosti v zvezi z zdravjem, za katere bi se lahko usposobil
uporabnik sam in jih tudi opravljal, če ne bi potreboval osebne asistence, saj se za opravljanje storitve ne zahteva
posebnih znanj,
- druge storitve, namenjene pomoči pri opravljanju opravil, namenjenih osebni pomoči.
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ŠIFRANT STORITEV OSEBNE ASISTENCE (7. člen Zakona o osebni asistenci)
STORITVE, NAMENJENE POMOČI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH:
- pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju,
- pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, čiščenje oken
in tal, opravljanje drobnih hišnih opravil, idr.),
- pomoč pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih,
- pomoč pri urejanju osebne dokumentacije,
- pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov,
- pomoč pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe,
- druge storitve pomoči, namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil.
SPREMSTVO:
- vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru,
- vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz),
- pomoč pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti,
- pomoč pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih,
- druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč drugega.
POMOČ NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU:
- namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev,
- pomoč pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanju na šolske in izven šolske aktivnosti
ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa,
- pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije,
- druga pomoč, ki se nanaša na delovni proces oz. izobraževanje uporabnika.
POMOČ PRI KOMUNIKACIJI:
- pomoč pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature
po izboru uporabnika),
- pomoč pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika,
- prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika,
- tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala.
DRUGO
Kakršnakoli druga vrsta pomoči, ki jo izvajate v okviru osebne asistence.

Inštitut RS za socialno varstvo, Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja programov v letu 2017

59

Priloga C: Časovna dinamika izvedbe analize
KORAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RAZISKOVALNI NAČRT
Priprava okvirnega načrta za potek naloge
Priprava zbirnika za izvajalske organizacije (podatki o organizaciji,
uporabnikih, zaposlenih, financah in čakalnih listah)
Pošiljanje dopisa in vprašalnika vsem izvajalcem (34)
Drugo pošiljanje dopisa tistim izvajalcem, ki še niso izpolnili vprašalnika
Telefonsko opominjanje tistih izvajalcev, ki še niso izpolnili vprašalnika
Usklajevanje in popravki podatkov v zbirnikih z izvajalskimi organizacijami
Priprava baz podatkov za obdelavo
Urejanje in obdelava podatkov (analiza)
Interpretacija podatkov in priprava poročila

TERMINSKI NAČRT
Junij 2018
Junij 2018
16. 7. 2018
1. 8. 2018
7. 8. 2018
Avgust 2018
September 2018
Oktober 2018
Oktober 2018
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