Fakty o osobnej asistencii
 Filozofia osobnej asistencie vychádza z filozofie Nezávislého života, ktorá vznikla v 60. rokoch 20.stor.
v USA
 Na Slovensko sa dostáva zo Švédska v roku 1998 pod záštitou Dr. Adolfa Raczku
 Národná rada Slovenskej republiky ju právne uzákonila zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
 V súčasnosti je zakotvená v zákone č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP
 V praxi ju ľudia so zdravotným znevýhodnením využívať od roku 1999
 V súčasnosti ju má na Slovensku priznaných 8871 ľudí
 Vykonávajú ju najmä ľudia (osobní asistenti) s vysokoškolským (49,40 %) a stredoškolským vzdelaním
s maturitou (36,14 %)
 Vzdelanostná úroveň ľudí vykonávajúcich asistenciu zahŕňa široké spektrum odborov: napr. architektúra,
história, sociológia, farmácia, ekonómia, prírodné vedy, politológia, informatika, herectvo, sociálna práca,
pedagogika, strojárstvo, cukrárstvo, atď.
 Ľudia so zdravotným znevýhodnením si ju volia na 91,57 % v produktívnom veku (19 – 64 rokov)
 Priemerný vek osobných asistentov je 36 rokov
 Nemôžu ju vykonávať blízki príbuzní
 Osobných asistentov si jej užívateľ vyberá sám podľa vlastných potrieb
 Užívateľ (človek s ŤZP) môže mať niekoľko osobných asistentov bez obmedzenia ich počtu
 Priznáva sa ako pomoc pri činnostiach, ktoré si človek s ŤZP nemôže (nevládze) pre svoje postihnutie
vykonávať sám
 Činnosti osobní asistenti vykonávajú podľa pokynov užívateľa (osoby s ŤZP)
 Je určená počtom hodín na kalendárny rok najviac 7300, pričom hodiny v danom kalendárnom roku sú
prenosné z mesiaca na mesiac
 Peniaze za jej výkon sa poukazujú užívateľovi (človeku s ŤZP), ktorý ich následne vypláca svojim osobným
asistentom
 Výška jej hodinovej sadzby je 1,39-percenta sumy životného minima (2,76 eura), a to bez ohľadu na výšku
príjmu osobných asistentov z inej ich zárobkovej činnosti
 Agendu spojenú s jej využívaním si vedie sám užívateľ (človek s ŤZP), ktorý je v kontakte s odborom
sociálnych vecí a rodiny.
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Pripravil Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Centrum sociálnej pomoci a sociálnych služieb (kontakt:
szzp@szzp.sk; 043/422 42 02) a Organizácia muskulárnych dystrofikov, Agentúra osobnej asistencie (kontakt:
omd@omdsr.sk; 0911 268 688, 0907 262 293, 0948 529 976)
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