06. 02. 2017.
PITANJA I ODGOVORI U OKVIRU ESF POZIVA
„RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM“
UP.02.2.2.02.

1. Vezano za dokumentaciju koji
prilažu sudionici unutar skupine 1,
pitanje glasi: Tko izdaje nalaz i
mišljenje relevantnog tijela koje
dokazuje vrstu ili stupanj ili
postotak oštećenja? Neki od
sudionika proteklih su dana bili na
Komisiji te nemaju potrebno
rješenje. Može li se priložiti
rješenje, odnosno dokumentacija
stara više godina?
Budući da Udruga po prvi puta
prijavljuje, je li potrebno osigurati
Uvjerenje
neovisnog
tijela
vještačenja o ispunjavanju uvjeta
za primanje usluge osobne
asistencije ili Uvjerenje Odbora za
utvrđivanje potrebe za uslugom
osobne asistencije o ispunjavanju
uvjeta za primanje usluge osobne
asistencije, te ukoliko je potrebno,
tko izdaje uvjerenje? Osim toga,
ukoliko sudionici nisu u evidenciji
HZZ-a i ne traže aktivno posao, je li
potrebno prilagati izjavu?

Uputama za prijavitelje nije propisano koje tijelo
mora izdati nalaz i mišljenje, dakle, to može biti bilo
koje tijelo koje donosi ili je donijelo nalaz i mišljenje
koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja,
neovisno o tome kada je isto doneseno. To mogu biti
npr.
Zavod
za
vještačenje,
profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Centar za
socijalnu skrb i slično (vidi Dokument – pitanja i
odgovori br. 4; pitanje br. 2). Sukladno navedenome,
dokumentacija može biti starija i više godina.
Prijave potencijalnih korisnika usluge osobne
asistencije dostavljale su se u periodu od 26.
listopada 2016. do 07. studenoga 2016., slijedom
čega je Odbor za utvrđivanje potrebe za uslugom
osobne asistencije izdavao uvjerenja svim
zainteresiranim udrugama. Po potpisivanju ugovora s
uspješnim prijaviteljima bit će omogućen nastavak
rada Odbora, ali samo za potrebe eventualnih
zamjena korisnika (vidi Dokument - pitanja i odgovori
br. 2, pitanje br. 8).
Ukoliko je u Prijavnom obrascu A izabran opcionalni
pokazatelj CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno
nezaposlene, za sudionike uključene u pokazatelj
CO01 potrebno je osigurati potvrdu o vođenju u
evidenciji HZZ-a, ukoliko su osobe u evidenciji
nezaposlenih osoba HZZ-a, odnosno izjavu osobe da
nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži
posao, ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba
HZZ-a. Sudionici koji nisu u evidenciji HZZ-a i ne traže
aktivno posao ne mogu biti uključeni u navedeni
opcionalni pokazatelj.
Molimo uzmite u obzir kako prilikom predaje
projektne prijave, izuzev dokumentacije navedene u
dijelu 5.1 Uputa za prijavitelje, nije potrebno prilagati
dodatnu dokumentaciju kojom se dokazuje
pripadnost ciljnoj skupini, već se ista dostavlja
tijekom provedbe Ugovora.

