Zvezni zakon, prečiščeno besedilo

Celoten pravni predpis o pravilih o statusu in izvajanju osebne asistence, različica z dne
19. 2. 2016
Dolg naslov
Uredba zveznega ministra za znanost, raziskovanje in gospodarstvo o pravilih o statusu in izvajanju
osebne asistence
Izhodiščna različica: Zvezni uradni list (BGBl) II št. 278/2007

Sprememba
BGBl. II št. 396/2015

Preambula/promulgacijska klavzula
Na osnovi 2. odstavka 69. člena obrtnega zakona (Gewerbeordnung 1994, v BGBl. št. 194, nazadnje
spremenjenega na osnovi Zveznega zakona v BGBl. I št. 161/2006) se v dogovoru z zveznim ministrom za
socialne zadeve in zaščito potrošnikov predpisuje:

Besedilo
Pravila o izvajanju dejavnosti
1. člen (1) Posredniki, ki se ukvarjajo z dejavnostjo osebne asistence, morajo med izvajanjem svoje
dejavnosti skrbeti za dobrobit oseb, ki potrebujejo pomoč, ter svojega službenega položaja ne smejo zlorabiti
za pridobivanje osebne koristi, npr. s posredovanjem brez razloga ali prenehanjem sodelovanja brez razloga.
Še posebno je prepovedano sprejemanje plačila, ne da bi za to opravili enakovredno storitev.
(2) Posredniki iz 1. odstavka morajo pri izvajanju osebne asistence oseb, ki potrebujejo pomoč, upoštevati
načela varčnosti, gospodarnosti in ciljnosti.
(3) Iskanje privatnih oseb z namenom zbiranja naročil za storitve organiziranja osebne asistence je
dovoljeno le na izrecno zahtevo, ki jo dobi posrednik, upravičen do izvajanja osebne asistence. Sprejemanje
naročil za take storitve je dovoljeno le v delovnih enotah ali s pooblastilom v skladu s prejšnjim stavkom o
dovoljenem iskanju.
(4) Izvršene storitve je treba zadostno in redno dokumentirati ter omogočiti možnost izvajanja teh storitev
obema pogodbenima strankama in zdravstvenim delavcem, ki negujejo in skrbijo za osebo, ki potrebuje pomoč.
2. člen
(1) Posredniki iz 1. odstavka 1. člena morajo o dejavnosti
osebne asistence skleniti pogodbo o izvajanju osebne asistence v pisni obliki in zainteresirane osebe pred
sklenitvijo pogodbe na njihovo zahtevo pisno obvestiti o vseh zadevah, ki so bistvene za sklenitev pogodbe,
zlasti o dovoljenih vsebinah storitev in o ceni. V vseh oglasnih sporočilih morajo navesti, kje je mogoče
pridobiti te informacije.
(2) Pogodbo o izvajanju osebne asistence iz 1. odstavka je treba pogodbenemu partnerju izročiti v pisni
obliki. Pogodba mora vsebovati vsaj naslednje vsebine:
1. ime (poslovno ime) in naslov pogodbenih strani,
2. začetek in trajanje pogodbenega odnosa,
3. vsebine storitev,
4. določitev smernic ukrepanja v smislu 1. točke 2. odstavka 160. člena obrtnega zakona (GewO 1994, v veljavni različici),
5. dogovor, ali je v primeru zadržanosti poskrbljeno za nadomeščanje, ter imena in kontaktni naslov
zastopnika/zastopnikov,
6. rok za plačilo obveznosti in višino cene, pri čemer je treba poudariti, da posrednik sam javlja in
odvaja davke in prispevke, ter
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7. Določila o zaključku pogodbenega razmerja, pri čemer je potrebno predvideti,
da se pogodba o izvajanju osebne asistence preklicuje po smrti osebe, ki potrebuje pomoč,
in da mora posrednik vrniti ustrezen delež vnaprej plačanega denarnega nadomestila ter
da lahko obe pogodbeni strani odpovesta pogodbo
ob koncu koledarskega meseca ob upoštevanju dvotedenskega odpovednega roka.
(3) Posamezne vsebine pogodbe o zagotavljanju storitve se morajo opisati enostavno in razumljivo,
vendar na način, da zajemajo vse in so točne.
Pravila o statusu
3. člen Posredniki iz 1. odstavka 1. člena morajo svoje delo opravljati vestno in s skrbnostjo vzornega
osebnega asistenta. Zavezani so k temu, da opustijo vsakršno neprimerno obnašanje.
4. člen Neprimerno je obnašanje v poslovanju z naročniki ali osebo, ki potrebuje pomoč, ki bi utegnilo
okrniti ugled stroke ali interesov stroke in škoditi osebnim pravicam, vključno z gospodarskimi interesi,
osebe, ki potrebuje pomoč. Obnašanje je neprimerno zlasti takrat, kadar osebni asistenti:
1. svojih storitev ne ponujajo verodostojno ali
2. izvajajo storitve, ne da bi bili k temu pozvani, ali
3. sprejmejo plačila, ne da bi bili za to pooblaščeni, ali
4. samovoljno zadržijo predmete, ki so jim bili zaupani, ali
5.

priporočajo

neprimerne

osebe

za

osebne

asistente.

6. Člen (1) Ta uredba začne veljati 15. oktobra 2007.
(2) 1. odstavek 1. člena v različici Uredbe v BGBl. II št. 396/2015 začne veljati ob začetku veljavnosti
Uredbe zveznega ministra za znanost, raziskovanje in gospodarstvo o pravilih o statusu in izvajanju
osebne asistence, BGBl. II št. 396/2015 (op.: pravilno: BGBl. II št. 397/2015), hkrati preneha veljati 5.
člen.
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