KAKO OSTVARITI PRAVO :

1. OSOBNA INVALIDNINA
novčana potpora na koju ima pravo osoba s
teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim
promjenama u zdravstvenom stanju
odobrava se temeljem nalaza i mišljenja tijela
vještačenja

NOVČANA PRAVA
I NAKNADE

2. DOPLATAK ZA POMOĆ I
NJEGU

DRUGI DIO

postupak za ostvarivanje prava pokreće se
podnošenjem zahtjeva u PRIJEMNOM UREDU
nadležnog centra za socijalnu skrb
tamo možete dobiti potrebni obrazac zahtjeva,
stručnu pomoć i informacije o uvjetima
ostvarivanja pojedinog prava, visini iznosa
novčane naknade i daljnjem tijeku postupka
ispunjeni zahtjev, uz priloženu potrebnu
dokumentaciju,
treba
predati
direktno
PRIJEMNOM UREDU ili ga poslati poštom na
adresu centra
nakon podnesenog zahtjeva, centar će,
sukladno zakonu, provesti postupak
odobreno pravo počinje teći od datuma
podnošenja zahtjeva

novčana potpora namijenjena osobi koja ne
može sama udovoljiti osnovnim životnim
potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna
pomoć i njega druge osobe
odobrava se temeljem nalaza i mišljenja tijela
vještačenja, a iznos pomoći ovisi o težini
oštećenja zdravlja i materijalnom statusu
korisnika i može se odobriti u smanjenom
(350,00 kn) ili punom iznosu (500,00 kn)

3. STATUS NJEGOVATELJA ILI
STATUS RODITELJA
NJEGOVATELJA
pravo na status roditelja njegovatelja ima jedan
od roditelja (kao i jedan od članova obitelji
ukoliko dijete nema roditelja) djeteta s
teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom ili
osobe s više vrsta teških oštećenja (tjelesnih,
mentalnih, osjetilnih ili intelektualnih), zbog
kojih potpuno ovisi o pomoći i njezi druge
osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih
potreba

ako u obitelji ima dvoje ili više djece s
teškoćama u razvoju, odnosno osoba s
invaliditetom, status roditelja njegovatelja
mogu steći oba roditelja.

4. NAKNADA ZA OSOBNE
POTREBE KORISNIKA
SMJEŠTAJA
pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje
se korisniku smještaja ili organiziranog
stanovanja sukladno odredbama Zakona o
socijalnoj skrbi u mjesečnom iznosu od 20%
iznosa osnovice, ako vlastitim prihodom ne
može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba.
ako korisnik sudjeluje u plaćanju troškova
smještaja ili organiziranog stanovanja, iznos
kojim sudjeluje u plaćanju troškova umanjuje se
za iznos naknade za osobne potrebe.
o priznavanju prava na naknadu za osobne
potrebe odlučuje se rješenjem o priznavanju
prava na smještaj ili organizirano stanovanje
sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Naknada za troškove smještaja u
učeničkom domu
Priznaje se učeniku, polazniku srednje škole slabijeg
imovnog stanja, koje nije član kućanstva koje je
korisnik zajamčene minimalne naknade, ako je
dijete samohranog roditelja (prosječni mjesečni
prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od dvije
osnovice), ako je pod skrbništvom (vlastiti prihod
ne prelazi iznos od 250% osnovice), ako je
smješteno u udomiteljskoj obitelji (pohađa školu
izvan mjesta prebivališta udomitelja).

ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana
je kao nezaposlena osoba ili ima utvrđenu
privremenu nezapošljivost

Naknada za troškove prijevoza
Ako prijevoz nije osiguran po nekoj drugoj osnovi,
priznaje se:
 učeniku smještenom u udomiteljskoj obitelji ili
obiteljskom domu koje pohađa nastavu srednje
škole izvan mjesta prebivališta
 osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u
razvoju koji pohađaju nastavu radi stjecanja
srednjoškolskog obrazovanja po posebnom
programu izvan mjesta svoga prebivališta ili
osposobljavanja za samozbrinjavanje, a ne
postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu
smještaja ili organiziranog stanovanja

POTREBNA DOKUMENTACIJA

5. NAKNADE U VEZI S
OBRAZOVANJEM

6. NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Naknada za redovito studiranje
Priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja ili
organiziranog stanovanja za redovito studiranje na
sveučilišnom ili stručnom studiju u visini
četverostrukog iznosa utvrđene osnovice.

Priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno
osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno,
intelektualno ili osjetilno oštećenje nakon završetka
osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog
obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina
života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne

1.
2.
3.
4.

Preslike osobnih iskaznica
Uvjerenja o prebivalištu
Rodni listovi za sve članove kućanstva
Potvrda o primanjima u prethodna tri mjeseca
(plaća, mirovina, naknade HZMO-a, za
nezaposlene, za žrtve rata…)
5. Potvrde o visini dohotka iz porezne uprave za
sve članove obitelji (Petrova 116)
6. Uvjerenje o katastarskom prihodu za sve
punoljetne članove obitelji
7. Gruntovni izvadak stanja vlasništva unazad pet
godina
8. Uvjerenje o redovitoj prijavi Zavodu za
zapošljavanje, za sve odrasle radno sposobne
članove obitelji
9. U slučaju primanja ili davanja uzdržavanja:
posljednja sudska presuda ili pismeni sporazum
o doprinosu za uzdržavanje
10. Medicinska dokumentacija o primarnoj
bolesti (samo kad je predviđeno vještačenje)

