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Obvestilo- poenostavljena vloga za varstveni dodatek ter zgibanka za
starejše

Ena ključnih prioritet dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod
vodstvom Janeza Cigler Kralja, je celostna skrb za starejše. Na ministrstvu vseskozi
spremljamo, kaj se dogaja na področju varstva pravic starejših, velik poudarek dajemo tudi
poenostavljenju sistema uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Na ministrstvu smo poenostavili
vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka z namenom lažjega razumevanja in
izpolnjevanja s strani starejših oseb.
Varstveni dodatek je ena od pravic, ki jih socialno ogroženi lahko koristijo iz sistema socialnega
varstva, ki se financira iz državnega proračuna. Namenjen je starejšim osebam, ki si materialne
varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Oseba lahko s
to vlogo hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči. Ob izpolnjevanju pogojev do
denarne socialne pomoči, je oseba upravičena do pravice do plačila prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje, če ni zavarovana iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja
zdravstveno zavarovanje, ni pa upravičena do pravice do kritja razlike do polne vrednosti
zdravstvenih storitev. V kolikor oseba želi uveljavljati tudi ostale pravice iz javnih sredstev
(subvencija najemnine, otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija), mora na center
za socialno delo oddati Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Z željo, da bi starejšim ponudili čim več informacij o pravicah v sistemu socialnega varstva ter
jim olajšali iskanje potrebnih informacij za storitve ali pomoč, ki jo bodo potrebovali, smo na
ministrstvu pripravili tudi posodobljeno in dopolnjeno zgibanko najpomembnejših pravic v
sistemu socialnega varstva. V zgibanki so podani opisi pravic, ki jih starejši lahko uveljavljajo
ter kontaktne informacije za podrobnejša pojasnila.
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Pripravila:
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Priloga:
-

Zgibanka starejši
Vloga za varstveni dodatek

Poslati:
- Zveza prijateljev mladine Slovenija- elektronsko (info@zpm.si)ZPM Moste Polje
-Zveza prijateljev mladine Moste Polje- elektronsko (info@zpmmoste.net)
-Društvo Humanitarček- elektronsko (humanitarcek@gmail.com)
-Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper, program: Center aktivnosti za starejše
Koper- elektronsko ( info@cda-koper.si)
-Z v e z d a d r u š t e v u p o k o j e n c e v S l o v e n i j e , p r o g r a m : S t a r e j š i z a s t a r e j š eelektronsko(tajnistvo@zdus-zveza.si)
-Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednja pokrajinska zveza društev upokojencev,
program: Dnevni centri aktivnosti za starejše- elektronsko (mzu@siol.net) in (dca@dcaljubljana.org)
-Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, program: Mreža
programov za kakovostno staranje- elektronsko (info@inst-antonatrstenjaka.si)
- Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, program: Skupine starih ljudi za
samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah- elektronsko ( zveza@skupine.si)
-Aloja, Zavod za dolgotrajno pomoč Maribor, program: Svetovanje in podpora pri demenci
DEmentia COnsulting and support – DeCo- elektronsko (lidija@zavod-aloja.si)
-MOZAIK - društvo za socialno vključenost, so.p, program: Za boljši jutri z demenco - Program
pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem- elektronsko ( info@mozaik-dustvo.si)
-Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, program: SKUPAJ KREPITI-Celovit
program za starejše in njihove svojce- elektronsko ( info@ris-dr.si)
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