08. 12. 2016.
PITANJA I ODGOVORI U OKVIRU ESF POZIVA
„RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM“
UP.02.2.2.02.

1. Planiramo aplicirati projekt na
natječaj u okviru Poziva UP.02.2.2.02
Razvoj usluge osobne asistencije za
osobe s invaliditetom. Imamo novog
korisnika
kojega
namjeravamo
uključiti u projekt i koji je uvršten na
Listu kandidata za koje je neovisno
povjerenstvo utvrdilo da ispunjava
kriterije za korisnika usluga osobne
asistencije. Korisnik u nazad nekoliko
godina živi u mjestu Petrijevci. Prije
toga živio je u Zagrebu. Trenutno ima
Osobnu iskaznicu na kojoj je
navedena zagrebačka adresa ali
posjeduje i Potvrdu o boravištu
nadležne Policijske Uprave na kojoj je
vidljivo da živi u mjestu Petrijevci. Da
li je Potvrda P.U. o boravištu
prihvatljiv dokument na temelju
kojega ovaj kandidat može biti
uključen u projekt kao pripadnik
definirane ciljne skupine?

S obzirom da Uputama za prijavitelje kao
uvjet za uključivanje korisnika u projekt
nije propisano prebivalište, odnosno
boravište korisnika na određenom
području, predloženi korisnik je u
pogledu navedenog uvjeta prihvatljiv kao
pripadnik ciljne skupine za skupinu 1
ukoliko nije mlađi od 18 odnosno stariji
od 65 godina na dan podnošenja prijave
na ovaj Poziv.

2. Za sudionike ciljne skupine 1
potrebno je osigurati "Nalaz i
mišljenje
relevantnog
tijela
vještačenja o vrsti oštećenja". Molimo
vas da precizirate koje je to relevantno
tijelo koje izdaje „nalaz i mišljenje“ te
može li se koji drugi dokument sličnog
karaktera
smatrati
adekvatnom
zamjenom u slučaju objektivnih
prepreka u ishođenju „nalaza i
mišljenja“?

Sukladno
Izmjenama
natječajne
dokumentacije objavljenima 07.12.2016.,
kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini 1
potrebno je osigurati Nalaz i mišljenje
relevantnog tijela koje dokazuje vrstu ili
stupanj ili postotak oštećenja ili Rješenje
relevantnog tijela koje dokazuje vrstu ili
stupanj ili postotak oštećenja. Relevantna
tijela su javna tijela koja izdaju gore
spomenute dokumente. 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.
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3. Za sudionike ciljne skupine 1
potrebno je osigurati i „Uvjerenje
Odbora o ispunjavanju uvjeta za
primanje usluge osobne asistencije“.
Kako u Pozivu nije definiran
maksimalan broj korisnika niti je bio
objavljen podatak o ograničenju
budžeta, zatražili smo i dobili
pozitivno
mišljenje
Odbora
o
ispunjenju uvjeta za broj korisnika za
koje se ne može provesti usluga u
danim ograničenjima prihvatljivog
budžeta (2.000.000,00 kn) i trajanja
usluge (20-24 mjeseca). Može li Savez
koji je poslao korisnike na procjenu i
dobio
Uvjerenje
Odbora
o
ispunjavanju uvjeta za primanje
usluge osobne asistencije s obzirom na
ograničenje prihvatljivog budžeta
ustupiti određeni broj korisnika
lokalnoj udruzi koja bi ih prijavila na
zasebnom projektnom prijavom na
ovaj natječaj iako Uvjerenje glasi na
Savez?

Moguće je. S obzirom da uputama za
prijavitelje nije propisano kako izdano
uvjerenje nužno mora glasiti na nositelja
i/ili partnera, Savez će moći ustupiti
korisnike lokalnoj udruzi koja će,
prilikom pravdanja troškova dostaviti sva
ona uvjerenja u kojima se nalaze podaci o
korisnicima usluge osobne asistencije
koji su uključeni u projekt.

4. Smatra li se kupnja pomagala za
transfer teško pokretnih osoba
prihvatljivim troškom u ovom
natječaju? Takva pomagala pridonose
„unaprjeđenje kvalitete usluge osobne
asistencije za korisnika kojem će ista
biti pružana“ a biti će kupljena za
individualnu demonstraciju prilikom
edukacije osobnih asistenata i
njihovih korisnika te će nakon
edukacije biti podijeljena korisnicima
projekta na trajno korištenje prema
izrađenoj listi potreba i prioriteta.
Korištenje pomagala za transfer teško
pokretnih osoba bitno umanjuje rizik
ozljede na radu osobnog asistenta i
korisnika usluge osobne asistencije.

Sukladno točki 4.1.2 Uputa za
prijavitelje, kupnja korištene opreme, kao
i općenito nabava opreme i vozila je
neprihvatljiv izdatak. Slijedom toga,
kupnja pomagala za transfer teško
pokretnih osoba nije prihvatljiva.
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5. Smatra li se najam, financijski ili
operativni leasing računalne opreme
ili vozila prihvatljivim troškom u
ovom natječaju?

Sukladno Uputama za prijavitelje,
troškovi najma prostora i opreme za
edukacije ili za provedbu aktivnosti u
projektu prihvatljiv su izdatak, dok
troškovi financijskog ili operativnog
leasinga nisu prihvatljivi troškovi u
okviru Poziva.

6. Smatra li se „Tečaj za osobne asistente
osobama s invaliditetom (odabrana
poglavlja zdravstvene njege)“ u
provedbi Zdravstvenog veleučilišta u
Zagrebu tečajem adekvatnim za
ispunjenje uvjeta završene „osnovnu
školi i završen tečaj za njegovatelja“
kod izravnog troška osoblja – osobnih
asistenata?

Sukladno
Izmjenama
natječajne
dokumentacije objavljenima 07.12.2016.,
osoba koja će biti zaposlena kao osobni
asistent mora udovoljavati sljedećim
uvjetima:
- imati:
 najmanje završenu srednju školu ili
 osnovnu školu i završen tečaj za
njegovatelja ili osobnog asistenta
Sukladno navedenome, ako je osoba koja
će biti zaposlena kao osobni asistent, uz
završenu osnovnu školu završila i tečaj za
osobne
asistente
osobama
s
invaliditetom, ista ispunjava postavljen
uvjet.

7. Planiramo aplicirati projekt na
natječaj u okviru Poziva UP.02.2.2.02
Razvoj usluge osobne asistencije za
osobe s invaliditetom. Primjenom
fiksne stope 15% ukupnih izravnih
troškova osoblja angažiranih na
projektu dobivamo izračun ukupnog
iznosa Neizravnih troškova. Udruzi će
ostati
velik
iznos
neutrošenih
sredstava po ovoj stavci proračuna.
Kako možemo i smijemo raspolagati
viškom ovih sredstava?

Sukladno točki 4.1.1 Uputa za prijavitelje
neizravne troškove čine oni troškovi koji
nisu izravno povezani ili se ne mogu
izravno povezati s pojedinačnom
aktivnošću projekta. Svi neizravni
troškovi ne navode se pojedinačno već se
moraju navesti u sklopu jedne stavke pod
nazivom „Ukupni neizravni troškovi
projekta“ u elementu "Upravljanje
projektom i administracija" u propisanom
postotku. S obzirom da se na isti način i
obračunavaju tijekom provedbe projekta
(u visini od 15% ukupnih prihvatljivih
izravnih troškova osoblja), za neizravne
troškove se ne vrši kontrola popratne
dokumentacije te prijavitelj nema obvezu
dokazivati način raspolaganja sredstvima
odobrenim u visini fiksne stope od 15%
prihvatljivih izravnih troškova osoblja.
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