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Spoštovani, 

 

Na vas sem se glede problematike o kateri bom pisala, obrnila že 16.2.2022. Na moje razočaranje,  z 

vaše strani nisem prejela nikakršnega odgovora oziroma vsaj odziva.  

 

Zdi se mi NUJNO, da vas ponovno seznanim, s kakšnimi težavami se soočamo tako izvajalci, kakor 

posledično tudi uporabniki, katerim se res po najboljših močeh prizadevamo olajšati življenje in 

doprinesti k njihovi neodvisnosti. 

 

Dejstvo je, da kot izvajalci v tem trenutku praktično nismo več sposobni zagotoviti nadomeščanja 

izpada osebnih asistentov, kar posledično pomeni, da občutno pada kvaliteta izvajanja osebne 

asistence. Skrbi nas, da bodo zlasti pri uporabnikih, ki so 24 ur odvisni od storitve osebne asistence 

dejansko ogrožena njihova življenja.  

 

Ko pišem o morebitni ogroženosti življenja uporabnika, ne morem mimo tega, da vas seznanim z še 

eno od anomalij s področja izvajanja osebne asistence. Na MDDSZ še vedno niso uredili status stalne 

pripravljenosti strokovnega kadra. Ves čas poudarjamo, da se osebna asistenca izvaja 24 ur, 365 dni 

v letu in ne zgolj v času uradnih ur strokovnega kadra. Bojim se, da se boste pristojni zganili šele 

takrat, ko bo prišlo do prve smrtne žrtve.  

 

Od začetka leta se je situacija na trgu delovne sile konkretno spremenila. Če je bilo februarja 2022 

težko najti osebne asistente, je maja 2022 to praktično nemogoče. Za delo v Ljubljani imamo 

razpisano delovno mesto že dva meseca in javil se ni še nihče. Prav tako smo v zadnjem mesecu 

zavrnili sprejem dveh novih uporabnikov, ker se na razpis za delo prav tako, ni prijavil nihče. 

Posledično bodo starši uporabnikov primorani zapustiti trg dela in se kot neformalni pomočniki 

vključiti v skrb za svojca. To se mi zdi povsem nedopustno.  

 

Dejstvo je, da bomo v primeru, ko izvajalci ne bomo zmogli omogočiti nadomeščanja,  o tem v prvi 

vrsti obveščali vas, koordinatorje invalidskega varstva.  

 

Stiske na terenu so iz dneva v dan večje in zdi se mi, da je skrajni čas za spremembe. V nasprotnem 

primeru, bo zlasti v času poletnih dopustov, prišlo do kolapsa sistema na področju izvajanja osebne 

asistence. 

 

Za bolj nazoren prikaz bom opisala konkretno situacijo naše uporabnice. Špela (ime je izmišljeno) je 

naša uporabnica od 11.3.2022. Ne glede na to, da je v odpustnem pismu jasno zapisano, da je 

uporabnica pri vseh dnevnih aktivnostih in osebni negi povsem odvisna od pomoči druge osebe, da 

ima vstavljeno perkutano gastrostomo, preko katere je hranjena, ji je komisija odobrila zgolj 150 ur 

osebne asistence. Mama je vlogi začasne skrbnice takoj oddala vlogo za ponovno oceno potrebe po 

osebni asistenci. Ker se je 1.3.2022 zamenjal sistem ocenjevanja, so mamo obvestili, da lahko komisijo 
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pričakujejo šele v juniju. Uporabnica živi v prilagojenem, najemniškem stanovanju. Zanjo trenutno 

skrbi 3,5 osebnega asistenta. Za delo pri Špeli je potrebno specifično znanje, ki so se ga osebni 

asistenti priučili. Pred nami je poletje, ko bodo redno zaposleni osebni asistenti koristili letni dopust. 

Dejstvo je, da za tovrstno delo težko pošlješ k uporabnici študenta, ki se v življenju ni srečal s 

hranjenjem po perkutni gastrostromi. Kdo bo torej nadomestil izpad redno zaposlenega kadra? 

Oziroma, kdo bo odgovarjal, če bo uporabnica ostala sama, brez pomoči osebnega asistenta, od 

katerega je življenjsko odvisna? 

 

Namen mojega pisma ni prelaganje odgovornosti. V vlogi izvajalca se popolnoma zavedamo naše 

vloge in naših odgovornosti. Dejstvo pa je, da bo potrebno določene zadeve urediti/spremeniti na 

sistemski ravni. Zato z dopisi stalno opozarjam o akutni problematiki. Dopise naslavljam tudi na 

pristojne na MDDSZ.  

 

 

Resnično bi bila hvaležna za vašo povratno informacijo.  

 

Vse dobro želim, 

 

Andreja Pirc, strokovna vodja Zavoda Žan 

 

 


