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Projekt E-OSKRBA ZA VARNO BIVANJE DOMA

Ministrstvo za zdravje je v okviru javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba na domu« izbralo

Telekom Slovenije in konzorcijskega partnerja ZDUS za zagotavljanje storitve E-oskrba ter izvedbo

informiranja z namenom povečanja prepoznavnosti ter uporabe E-oskrbe.

Storitev E-oskrba omogoča bolj varno ter samostojno bivanje na domu vsem, ki pri tem potrebujejo

podporo. S tem projektom želi Ministrstvo za zdravje krepiti samostojnost, varnost in višjo kakovost

življenja starejšim, bolnim in invalidnim osebam na njihovem domu z uporabo E-oskrbe. Storitev in

opremo za E-oskrbo bo upravičencem brezplačno zagotovil Telekom Slovenije.

Trajanje projekta: od 14.3.2022 in do 30.10.2023 (brezplačna uporaba do september 2023, zadnji
novi uporabniki julij 2023)
Projekt financirajo: ESS, Ministrstvo za zdravje - glede na število vključenih upravičencev do e-
oskrbe <- pri izvajanju raznih predstavitev moramo biti pozorni na ustrezno označevanje in vedno
dodati logotip ESS.

BREZPLAČNA UPORABA E-OSKRBE ZA 5000 NOVIH UPORABNIKOV
Brezplačna uporaba je možna od 14.4.2022 dalje do 30.9.2023: za upravičenca do e-oskrbe je

brezplačna tako namestitev in priklop storitve E-oskrba kot tudi mesečna naročnina do septembra

2023.

Novi uporabniki se lahko vključujejo najkasneje do 30.7.2023.

Brezplačna uporaba je omejena na 5000 novih uporabnikov. Število brezplačnih E-oskrb, ki je na voljo

za vašo regijo

KDO LAHKO BREZPLAČNO UPORABLJA E-OSKRBO?

Upravičenci do brezplačne uporabe E-oskrbe ki živijo na svojem domu (torej ne koristijo celodnevnih



oblik institucionalne oskrbe), so polnoletni ter ne morejo v celoti sami skrbeti zase zaradi posledic

bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti

oziroma pretežni del dneva bivajo sami. Dodatno, se kot pogoj za prednostno vključitev v

zagotavljanje e-oskrbe, vključijo osebe, ki izpolnjujejo eno ali več od teh zahtev:

- je star 65 let ali več in živi pretežni del dneva sam,

skladno s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja mu je priznana invalidnost,

skladno s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejema dodatek za pomoč
in postrežbo,

star je 18 let ali več in je zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj izpostavljen možnosti
padca oziroma je zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljen različnim neželenim dogodkom
v okolju,

zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni sodi v ranljivo skupino v primeru zbolevanja za
koronavirusno boleznijo.


