
Vas vljudno vabi na posvet
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

Posvet smo na podlagi izkušenj in primerov iz praks, razdelili na dva dela, v katerem boste dobili popolne  
odgovorne na vsa vaša vprašanja, saj število upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo iz leta v leto 
narašča. Z nami bosta vrhunska strokovnjaka, ki bosta odgovarjala na vsa vaša vprašanja, saj v praksi še  
vedno nejasnosti glede dodatka za pomoč in postrežbo.

V prvem delu posveta  se boste seznanili  z zakonskimi določili,  hkrati pa boste imeli priložnost pridobiti  
odgovore  na  pravna  vprašanja.  Seznanjeni  boste  tudi  s  sodno  prakso  in  procesnimi  napakami  pri  
uveljavljanju dodatka za pomoč in postrežbo.

1) Splošno o pravici
2) Pogoji za pridobitev pravice:

- Kdaj je podana potreba po stalni tuji pomoči in postrežbi
- Ugotavljanje in določanje pogojev

3) Odmera dodatka za pomoč in postrežbo
4) Pridobitev pravice in izplačevanje dodatka za pomoč in postrežbo
5) Izguba pravice ter začasno prenehanje izplačevanja
6) Statistični podatki

Na vsa vaša vprašanja bo odgovarjala ga. Polonca Čižman Žagar, univ.dipl.prav., Strokovna sodelavka VII/2 (I) 
v  Službi  za  razvoj  in  proučevaje  v  Sektorju  za  izvajanje  zavarovanja,  Zavod za  pokojninsko in  invalidsko 
zavarovanje Slovenije. 
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V drugem delu posveta pa se bomo osredotočili na razlago pojmov in kriterijev za ugotavljanje potrebe po 
pomoči  in  postrežbi  pri  opravljanju  osnovnih  življenjskih  opravil.  Pregledali  bomo praktične  primere  in  
izpostavili  najpogostejše  napačno  razumevanje  pojmov  posameznih  elementov  samostojnega  izvajanja 
življenjskih funkcij.

Na vsa vaša vprašanja bo odgovarjal g. Marjan Rus, dr.med., Zdravnik Predsednik I, Sektor za izvedenstvo, 
Služba za izvedenstvo II. Stopnje. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

KDAJ? Četrtek, 20. oktober 2016, od 13.00 do 15.00.

KJE? Domus Medica, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana

PRIJAVA:

Vašo prijavo nam prosimo pošljite po pošti, e-pošti info@dolgotrajna-oskrba.si ali prek spletnega obrazca 
http://dolgotrajna-oskrba.si/izobrazevanje/prijava_na_izobrazevanje/ s pripisom študent PF.

Zaradi zasedbe prostih mest (prvih 5 prijavljenih študentov ali  študentk Pravne fakultete), se prijavite 
čimprej, saj je število mest omejeno!

Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred posvetom. 

Za dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo.

Veselimo srečanja z vami,
Inštitut za dolgotrajno oskrbo
mag. Alenka OVEN, direktorica
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