DRŽAVNA TIJELA ZA SKRB O
OSOBAMA S INVALIDITETOM

Za savjet, upute, informacije te pomoć
možete se obratiti u

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za
osobe s invaliditetom

CENTAR ZA MIR, NENASILJE
I LJUDSKA PRAVA OSIJEK
I. F. Gundulića 34
031 206 887

adresa: Savska cesta 41/III, Zagreb
tel: 01 6176858

ili u terenskim uredima:

Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Odjel za osobe s invaliditetom
adresa: Savska cesta 41/III, Zagreb
tel: 01 6176858
http://www.mobms.hr

GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA NAŠICE
Kralja Tomislava 6
(srijedom, dva puta mjesečno)
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA ĐAKOVO
Kralja Tomislava 16
(četvrtkom, dva puta mjesečno)

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

URED BELI MANASTIR
Imre Nagya 8
(četvrtkom)

Adresa: Ksaver 200 a, Zagreb
tel: 01 4607555
http://www.mzss.hr

GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA VUKOVAR
204. Vukovarske brigade 41
(utorkom, dva puta mjesečno)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Registar osoba s invaliditetom

OPĆINA NEGOSLAVCI
Braće Nerandžića 2
(utorkom, dva puta mjesečno)

Adresa: Rockefellerova 7, Zagreb
tel: 01 4863313
hzjz@hzjz.hr

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VINKOVCI
Duga ulica 2
(četvrtkom)

OVA BROŠURA JE TISKANA UZ FINANCIJSKU
POTPORU EUROPSKE UNIJE. SADRŽAJ OVE
BROŠURE JE ISKLJUČIVA ODGOVORNOST
CENTRA ZA MIR OSIJEK I NE MOŽE SE
NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA SMATRATI
ODRAŽAVANJEM STAVOVA EUROPSKE UNIJE.

DELEGACIJA EUROPSKE KOMISIJE
U REPUBLICI HRVATSKOJ

GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA
Dr. Franje Račkog 30b
(utorkom, dva puta mjesečno)

PRAVA
INVALIDNIH
OSOBA

Projekt provodi
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

PRAVA INVALIDNIH
OSOBA
INVALIDITET je svako ograničenje ili smanjenje (što proizlazi iz oštećenja) sposobnosti
izvođenja neke aktivnosti na način ili unutar
raspona koji se smatra normalnim za ljudsko
biće.
Osoba s invaliditetom je svaka osoba kod
koje postoji tjelesno, osjetilno ili mentalno
oštećenje, koje za posljedicu ima trajnu ili najmanje 12 mjeseci umanjenu mogućnost zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom
životu.

VRSTE INVALIDNOSTI
• profesionalna nesposobnost za rad
• opća nesposobnost za rad

NADLEŽNA TIJELA ZA
UTVRĐIVANJE OŠTEĆENJA
- u sustavu mirovinskog osiguranja nalaze, ocjene i mišljenja o tjelesnom oštećenju
daju vještaci u područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
- u sustavu državne uprave spomenute nalaze
i mišljenja daju prvostupanjske liječničke
komisije i liječnička povjerenstva u jedinicama područne uprave, te drugostupanjska
liječnička komisija Ministarstva zdravstva i

socijalne skrbi, odnosno Liječničko povjerenstvo u Ministarstvu obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti.

PRAVA INVALIDNIH OSOBA
•
•
•
•
•

profesionalna rehabilitacija
pravo na osobnu invalidininu
doplatak za njegu i pomoć druge osobe
pravo na invalidsku mirovinu
pravo na zapošljavanje pod određenim
uvjetima na tzv. otvorenom tržištu rada
• zapošljavanje pod posebnim uvjetima u
zaštitnim radionicama i
samozapošljavanje otvaranjem vlastitog
obrta, vlastitog trgovačkog društva,
obavljanje samostalne djelatnosti ili
zapošljavanje u obiteljskom gospodarstvu
• porezne i druge olakšice
• mobilnost.
Mirovinski staž s povećanim trajanjem
Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem propisano je da invalidnim osobama
koje su zaposlene, tj. osigurane kao osobe
oboljele od paraplegije i reumatidnog artritisa, te osobe kod kojih postoje funkcionalni
poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno
kretati bez uporabe invalidskih kolica, staž
osiguranja računa se s povećanim trajanjem
(svakih 12 mjeseci računa se kao 15 mjeseci). Također im se snižava dobna granica za

starosnu mirovinu i to po jednu godinu za
svakih 5 godina staža osiguranja. Kako bi se
to pravo ostvarilo služba vještačenja područne
službe HZMO treba utvrditi svojstvo osiguranika s navedenim oboljenjima.

ZAPOŠLJAVANJE
Zapošljavanje se provodi pod općim uvjetima na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima u ustanovama ili trgovačkom
društvu sa statusom zaštitne radionice i
samozapošljavanje odnosno otvaranje obrta,
obavljanje raznih samostalnih djelatnosti, kao
i zapošljavanje u obiteljskom gospodarstvu.
Olakšice pri zapošljavanju osoba s
invaliditetom
Poslodavac koji zapošljava osobe s invaliditetom ima pravo na:
• olakšice predviđene poreznim propisima
• novčani poticaj
• poticaje predviđene posebnim ugovorom
o zapošljavanju osoba s invaliditetom sklopljenim s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,
nadležnom službom socijalne skrbi, jedinicom lokalne samouprave ili s drugim poslodavcem.

