12. SET PITANJA I ODGOVORA U OKVIRU ESF POZIVA
UP.02.2.2.09 „RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM-FAZA II“
31. 08. 2018.
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Uputama za prijavitelje propisani su dokumenti
kojima se utvrđuje pripadnost sudionika ciljnoj
skupini. Vezano za dokaze o pripadnosti ishodili
smo uvjerenja o ispunjavanju uvjeta za primanje
usluge osobne asistencije. U kojem momentu
moramo 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 –
da li navedeno moramo osigurati u trenutku
ulaska sudionika u projekt ili tijekom provođenja
projekta?
Da li u projektu "Razvoj usluge osobne
asistencije za osobe s invaliditetom Faza ll"
koordinator projekta može biti zaposlen na
ugovor o djelu, a voditelj projekta na ugovor o
radu?

Zanima nas na koji način će se rangirati korisnici
koji imaju uvjerenje odbora koji ih je ocijenio sa
jednom od tri razine? Planiramo u novi projekt
uvrstiti 10 novih korisnika koji su dobili uvjerenje
odbora no nisu svi ocijenjeni sa razinom I, imamo
nekoliko sa razinom II. Postoji li mogućnost da
nam ti korisnici koji nisu ocijenjeni sa razinom I
budu neprihvatljivi kao pokazatelj iako imaju
uvjerenje odbora?
Da li kao korisnike usluge osobne asistencije u
našem projektu možemo uključiti članove druge
udruge iz druge županije?

Dokaz o pripadnosti korisnika ciljnoj skupini potrebno je
osigurati prilikom dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava
kojim se potražuje povrat troškova vezanih za tog korisnika.

U skladu s uputama za prijavitelje omogućeno je
zapošljavanje/angažiranje osoba putem ugovora o radu i
ugovora o djelu, međutim prijavitelj kao poslodavac u prijavi
sam određuje kako će angažirati osobe uzimajući u obzir
nacionalno zakonodavstvo kojim se propisuje primjenjivost
vrste ugovora s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti
poslodavca odnosno obilježja koja neki posao mora imati da
se za njegovo obavljanje zasniva radni odnos ili sklapa ugovor
o djelu.
Prihvatljivi su oni korisnici koji ispunjavaju uvjete propisane
uputama za prijavitelje, što između ostalog unutar Skupine 1
uključuje osobe koje imaju izdano uvjerenje neovisnog tijela
vještačenja ili odbora o ispunjavanju uvjeta za primanje
usluge osobne asistencije neovisno o razini obzirom na vrstu i
stupanj oštećenja te potrebnu pomoć druge osobe u koju su
svrstani.

Da. Prihvatljivi su oni korisnici koji ispunjavaju uvjete
propisane uputama za prijavitelje, što između ostalog unutar
Skupine 1 uključuje osobe koje imaju izdano uvjerenje
neovisnog tijela vještačenja ili odbora o ispunjavanju uvjeta
za primanje usluge osobne asistencije bez obzira koje udruge
su korisnici članovi.

