Паспорт за хора с увреждания (Behindertenpass) - Паспортът на хората с увреждания в Австрия е
регламентиран в Закона за хората с увреждания и служи като документ, доказващ наличието на
увреждане без да има значение какъв вид е то. Издава се на три езика – немски, френски и
английски и може да бъде използван и в чужбина. За получаване на паспорт на лице в уреждане се
подава искане във Федералното министерство на труда.
Кой може да получи такъв паспорт? Паспортът може да се получи при изпълнение на следните
предпоставки:









Местожителство или обичайно местопребиваване в Австрия;
Степен на увреждането или съответно намалена работоспособност най-малко 50 %
Получаване на средства за чужда помощ (Pflegegeld)
Получаване на увеличени семейни надбавки (Familienbeihilfe)
Получаване на различни помощи, въз основа на инвалидността, неработоспособността и
т.н.
Хора с увреждания, които има местожителство извън Австрия, но постоянно пребивават по
професионални или лични причини в Австрия, също имат право на паспорт (т.е. не е
необходимо да са австрийски граждани).
Паспорт могат да получат и деца с увреждания.

Какви документи са необходими при подава не искането за получаване на такъв паспорт:
-

Попълнен формуляр;
Снимка - формат 35 x 45 мм, не по-стара от половин година
Адресна регистрация (Meldezettel)
Документ, доказваш увреждането или такъв за предоставянето на пенсия за инвалидност;
При необходимост документ, доказващ получаването на средства за чужда помощ
(Pflegegeld);

Къде можете да се получи паспорта?
Искане за получаване на паспорт се подава в социалните служби по местоживеене.
Предпоставка за издаването му е степента на увреждане да бъде най-малко 50 %. Има възможност
да бъде свикана лекарска комисия в рамките на социалните служби, която да направи оценка и да
прецени дали е допустимо да бъде издаден такъв паспорт.
Важно!
Паспортът за хора с увреждания не замества паспорта, който се поставя за паркиране на
паркоместа, определени за инвалиди. Паспортът не дава право да бъдете включен в кръга лица,
които са облагодетелствани за по-голяма защита при уволнение. Чрез паспорта не получавате
социалните плащания и обезщетения, на които имате право.

