JAVNO POVABILO: Usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu za osebe z
mednarodno zaščito
NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Objavljamo samo odgovore na vprašanja, ki še niso bila zastavljena. Na ponavljajoča vprašanja
odgovarjamo po e-mailu, a jih ponovno ne objavljamo.

Objavljeno 26. 2. 2018
1. Vključene osebe so obvezno zdravstveno zavarovane preko MDDSZ-ja, dodatno
zdravstveno zavarovanje jim krije CSD na podlagi odločbe. Ali z vključitvijo v UDM
izgubijo to pravico?
Odgovor: Osebe z mednarodno zaščito v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi MNZ. Pravico do
polnega kritja zdravstvenih storitev imajo prejemniki denarne socialne pomoči. Če bodo prejemki iz
naslova UDM višji kot denarna socialna pomoč, bodo ostali brez denarne socialne pomoči in posledično
brez kritja polnih zdravstvenih storitev. Takrat si bodo lahko pri zavarovalnicah uredili dopolnilno
zdravstveno zavarovanje.
2. Osebe z mednarodno zaščito imajo obvezo obiskovati tečaj slovenskega jezika, da
prejmejo določene subvencije iz strani države; v kolikor ga ne obiskujejo, pravico
izgubijo. Ali osebe, katere se vključijo v UDM, to pravico izgubijo ali pa se izvedba
tečaja slovenskega jezika preloži? Če morajo obiskovati tečaj slovenskega jezika, to ni
združljivo s opravljanem usposabljanja v skladu z oddano ponudbo.
Odgovor: V primeru zaposlitve, oziroma v tem primeru UDM, se lahko tečaj slovenskega jezika prekine.
Če je možno, se lahko tečaj tudi prilagodi in se izvaja v popoldansko večernih urah, manj pogosto in v
manjšem obsegu ur. Na obisk tečaja je vezano prejemanje denarnega nadomestila za zasebno
nastanitev; če je oseba v 18 mesecih od pridobitve statusa na tečaju prisotna na vsaj 80 % izvedenih ur,
lahko denarno nadomestilo prejema še nadaljnjih 18 mesecev. Teoretično torej tudi 6 mesečna prekinitev
še vedno omogoča izpolnitev pogoja. Ta pogoj sicer velja za vse osebe, ki so mednarodno zaščito
pridobile po 25. 4. 2016.
Objavljeno 5. 4. 2018
3. Osebo smo v program vključili 5. 3. 2018. Mentorstvo smo prvem mesecu vključitve izvedli
v obsegu 40 ur, ali lahko izdamo zahtevek za mesečni strošek izvedbe usposabljanja za
udeleženca v celoti ali pa moramo strošek obračunati v višini 11,36 * delovni dni, ko je bila
oseba prisotna.
Odgovor: Mesečni strošek izvedbe usposabljanja v tem primeru izstavljate za nepolni mesec koledarski
mesec vključitve. Javno povabilo določa (napisani besedici ali /in), da znesek 11,36 EUR na dan velja za
obe v povabilu navedeni situaciji: ko je oseba vključena nepolni mesec ali pa ko je oseba v polnem
koledarskem mesecu odsotna več kot 5 dni. Dodano je le še, da mora biti mentorstvo opravljeno najmanj
v sorazmernem delu.
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