Pravice in obveznosti izvajalcev programa NŽH
Obveznosti izvajalcev programa Neodvisno življenje hendikepiranih:
1. Da skrbijo za administrativno, računovodsko in vsebinsko izvajanje programa in nemoteno
finančno poslovanje:
1. obračun in izplačilo plač zaposlenih,
2. vodenje računovodskih in drugih evidenc,
3. pisanje finančnih in vsebinskih poročil sofinancerjev programa,
4. izpolnjevanje pogodbenih obveznostih – tako v programih subvencioniranih zaposlitev kot
tudi pri pogodbah o izvajanju programa.
2. Da izvajajo izobraževanja za osebne asistente.
3. Da izvajajo izobraževanja za uporabnike.
4. Da skrbijo in odgovarjajo za namensko porabo sredstev programa.
5. Da glede na finančne in organizacijske zmožnosti nudijo uporabnikom dejavnosti, ki jih v okviru
programa izvajajo in jih s podpisom Dogovora o vključitvi v program Neodvisno življenje
hendikepiranih zagotavljajo uporabnikom.
6. Da glede na organizacijske zmožnosti izvajajo prevoze uporabnikov z društvenim vozilom.
7. Da nudijo uporabnikom pomoč pri organiziranju njihove osebne asistence (planiranje urnika dela,
način vodenje evidence prisotnosti...).
8. Da uporabnikom svetujejo in pomagajo pri urejanju formalnosti ali izpolnjevanja obrazcev glede
(urejanja stanovanjskega vprašanja, izobraževanje, urejanje statusa invalidnosti...).
9. Da po potrebi izvajajo predizbor in razgovore s kandidati za osebne asistente ter primerne osebe
napotujejo na preizkus k uporabnikom programa glede na dane možnosti.
10. Da skrbijo za redno vrednotenje programa.
Pravice izvajalcev programa Neodvisno življenje hendikepiranih:
1. Da se glede na pogoje vstopa v program, individualne okoliščine hendikepiranega posameznika,
finančne in organizacijske zmožnosti programa, na osnovi strokovnosti izvajalcev odločijo za
vključitev hendikepirane osebe v program.
2. Da se glede na pogoje vstopa v program, individualne okoliščine hendikepiranega posameznika,
glede na finančne in organizacijske zmožnosti programa, na osnovi strokovnosti izvajalcev
zavrnejo vključitev hendikepirane osebe v program.
3. Da preverjajo izpolnjevanje obveznosti in pravic uporabnikov.
4. Da preverjajo izpolnjevanje obveznosti in pravic osebnih asistentov.
5. Da v primeru neizpolnjevanja obveznosti osebnega asistenta, le-tega odpustijo.
6. Da v primeru neizpolnjevanje obveznosti uporabnika, le-tega izključijo iz programa.
Ostale dejavnosti, ki jih opravljajo izvajalci programa v korist programa:
1. Skrbijo za razvoj in promocijo programa.
2. Povezujejo se s sorodnimi organizacijami – tako doma kot v tujini.
3. Sodelujejo pri ustvarjanju zakonov s področja socialnega varstva, še posebej se zavzemajo za
oblikovanje in sprejem zakona, ki bo tudi formalno zagotavljal hendikepiranemu posamezniku
osebno asistenco.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

