CENTRI ZA
SOCIALNO DELO

INVALIDI IN
PRAVICE
SVETOVALNA TOČKA ZA
INVALIDE
Kip vizija d.o.o., Lesično 71,
3261 LESIČNO
Tel: 03/80-95-066
Zloženko in izvedbo programa smo
omogočili v sklopu programa javnih
del Socialno vključevanje posebej
ranljivih skupin, katerega sofinancira
Zavod RS za zaposlovanje.
Lesično, januar 2016

ZA: duševno in telesno prizadete
osebe, ki se ne morejo usposobiti za
samostojno življenje in delo in pri
katerih je ugotovljeno, da je
prizadetost
nastopila
do
dopolnjenega 18. leta starosti ali v
času rednega šolanja do 26. leta
starosti.
PRAVICE:
- nadomestilo za invalidnost;
- dodatek za tujo nego in
pomoč;
- varstvo v splošnih in posebnih
socialnih zavodih;
- varstvo v drugi družini;
- oprostitev plačila cestnine;
- pravica do izbire družinskega
pomočnika;

INŠTITUT ZA
REHABILITACIJO - SOČA
http://www.ir-rs.si/ T: 01 475 81 00
ZA:
pacienti
po
amputaciji;
rehabilitacija otrok; pacienti po
poškodbah
s
perifernimi
in
revmatološkimi obolenji; pacienti po
nezgodni poškodbi možganov, z
multiplo sklerozo; pacienti po
možganski kapi; pacienti z okvaro
hrbtenjače; bolniki z živčno –
mišičnimi boleznimi.

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti –
DIREKTORAT ZA INVALIDE
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna
_podrocja/invalidi_vzv/

JAVNI JAMSTVENI,
PREŽIVNINSKI IN
INVALIDSKI SKLAD
http://www.jpi-sklad.si/
ZA delodajalce, ki zaposlujejo
invalide nad kvoto; samozaposlene
invalide;
invalidska
podjetja;
zaposlitvene centre; invalide z
odločbo o zaposljivosti v podporni
zaposlitvi
PRAVICE:
- nagrada za preseganje kvote
- oprostitev plačila prispevkov
za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje;
- subvencija plače za invalide;
- plačilo stroškov podpornih
storitev;
- plačilo stroškov prilagoditve
delovnega mesta in sredstev
za delo;

ZRSZ
http://www.ess.gov.si/
ZA nezaposlene
invalide in delodajalce,
ki zaposlijo brezposelnega invalida
PRAVICE:
- zaposlitveno in
rehabilitacijsko svetovanje;
- ukrepi aktivne politike
zaposlovanja (usposabljanje
in zaposlovanje, spodbude za
zaposlovanje – zaposli me;
javna dela; usposabljanje na
delovnem mestu;…);
- kritje stroškov usposabljanja
na delovnem mestu,
delovnega preizkusa;

ZPIZ
http://www.zpiz.si/
ZA: invalide I., II. In III. kategorije ter
osebe s priznano telesno okvaro.
PRAVICE:
- invalidska pokojnina;
- zaposlitvena rehabilitacija;
- pravica do skrajšanega
delovnega časa;
- pravica do premestitve na
drugo delovno mesto;
- pravica do invalidnine;
- pravica do dodatka za pomoč
in postrežbo;

