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SPOŠTOVANI ČLANI IN ČLANICE
PROGRAM DCIVS LJUBLJANA
1.

POSLOVANJE V PISARNI DRUŠTVA

Pisarna bo do 28. 8. 2015 odprta samo ob torkih od 8. do 13. ure. V tem času se boste lahko
prijavili na aktivnosti, ki jih bomo načrtovali v tem času.
Od 31. 8. 2015 naprej, bodo uradne ure Društva zopet ob ponedeljkih,
torkih in sredah, od 8. do 14. ure.
Uradne ure predsednice: vsak torek od 8. do 12. ure.
Ostala dva dneva (četrtek in petek) sta namenjena sestankom organov
društva, organizacijskim nalogam in individualnim razgovorom ob
predhodni najavi, reševanju problemov in obiskom na domu.
Tel. št.: 01/ 52 11 088, 040 898 784 – Angelca, 040 717 666 – Petra.
Članarina tudi v letu 2015 znaša 16,00 €. Prosimo, da jo poravnate v pisarni Društva ali na TRR št.: SI56
0206 00019411 484. Prispevki član članu po lastni presoji.

2. DRUŽENJE ČLANOV
1. PLOVBA PO LJUBLJANICI Z LADJICO SULC
Vabimo vas, da se prijavite na piknik, ki ga bomo organizirali na ladjici med plovbo po
Ljubljanici,

v petek 4. 9. 2015 ob 11. uri.
Dobimo se v Trnovem na Špici ob 10.45. uri ali na
Društvu ob 10.00. uri (se bomo dogovorili ob prijavi).
CENA: 20,00 EUR (vključena plovba, hrana (meso na
žaru) in pijača.

Obvezna prijava na Društvu!
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SREČANJE IN DRUŽABNE IGRE OB PEKI KOSTANJA
V oktobru – Andrejev dom – PAJK.
V primeru zadostnega števila prijav, bomo v oktobru
organizirali srečanje ob peki kostanja na Slivniškem
Pohorju. Prijave zbiramo v Društvu. Datum odhoda in
ceno vsem prijavljenim povemo naknadno. Prijave že
zbiramo.

3.

SOCIALNI PROGRAM – samo za invalide s statusom CIV
1.

DENARNE POMOČI

ZDCIVS razpisuje sredstva iz programa socialno zdravstvenega varstva
(sredstva MDDSZ) za denarne pomoči civilnim invalidom vojn, v višini
8.000,00 EUR. Cenzus po 11. členu pravilnika o dodeljevanju socialnih
pomoči je 497,15 EUR na družinskega člana.
V kolikor ne presegate cenzusa, le pokličite na Društvo vsaj do konca meseca avgusta, da
vam posredujemo vlogo, ki jo je treba na Zvezo oddati najkasneje do 10. 9. 2015. Vlogo
lahko izpolnimo skupaj, vi pa morate poskrbeti za popolne priloge (račun ali predračun
(hrana, šolske potrebščine, drva, položnice ipd.) in obvestilo o dohodkih družinskih članov).
Prosimo, da se prijavite vsi, ki ne presegate cenzusa, saj je ta denar MDDSZ namenil
vam, tako da moramo pokazati, da ga tudi potrebujemo!

2. TEHNIČNI IN ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI
ZDCIVS razpisuje sredstva za program tehničnih in ortopedskih
pripomočkov:
-

(NI CENZUSA) –
razpoložljiva sredstva 800,00 EUR
Sredstva FIHO (CENZUS 497,15 EUR) razpoložljiva sredstva 1.898,90 EUR

Sredstva

MDDSEM

Prav tako vas pozivamo, da za vlogo pokličete na Društvo do konca avgusta, da skupaj pripravimo
popolne in dokumentirane vloge, ki jih bomo oddali na Zvezo do 10. 9. 2015.

4. OHRANJEVANJE ZDRAVJA - samo za invalide s statusom CIV
ZDRAVNIŠKE TERAPIJE
Na podlagi določb Pravilnika o izvajanju programa za ohranjevanje
zdravja ZDCIVS razpisuje 5.000,00 EUR za zdravniške terapije.
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Predstavljamo vam člen pravilnika, ki določa, kako Zveza dodeli sredstva za zdravniške
terapije:
UO ZDCIVS je na svoji 3. redni seji dne 16. 12. 2014 sprejel Pravilnik o izvajanju programa
ohranjevanja zdravja
19. člen Pravilnika o izvajanju programa ohranjevanja zdravja govori o dodelitvi sredstev in
postopku za vključitev v program v naravnih in klimatskih zdraviliščih ter izvajanju
zdravstvenih terapij:
Socialno – zdravstvena komisija v sodelovanju s službo Zveze, za vsako leto določi skupno
višino sredstev za izvajanje obravnavanega programa v naravnih in klimatskih zdraviliščih
ter za izvajanje zdravstvenih terapij.
Prosilci upravičujejo izvajanje programa v naravnih in klimatskih zdraviliščih ter potrebe po
izvajanju zdravstvenih terapij, po predlogu osebnega zdravnika ali specialista. Zdravstvene
terapije se lahko izvajajo ločeno, brez nastanitve. Višino osnovnega prispevka določa
socialno – zdravstvena komisija, za vsako leto sproti, glede na razpoložljiva finančna
sredstva, maksimalno do 300 EUR za bivanje in do 300 EUR za terapije na prosilca.
Prispevek lahko komisija korigira tudi med letom.
Pri določanju višine prispevka za bivanje in / ali za zdravstvene terapije, se pri obdavčljivem
dohodku na družinskega člana do 500,00 EUR odobri osnovni prispevek v celoti, nato pa
se pri dohodku na družinskega člana do 600,00 EUR osnovni prispevek zniža za 10%.
Pri dohodku med 601,00 do 750,00 EUR se zniža za 20%, med 751,00 EUR do 900,00
EUR se zniža za 30%. Med 901,00 EUR in 1.100,00 EUR se zniža za 40%. Nad 1.100,00
EUR pa se za bivanje prispevka ne dodeli, dodeli pa se 50% znižani prispevek za
zdravstvene terapije.
Spremljevalcu upravičenca se poravna znesek za bivanje v enaki višini kot upravičencu.
Za vlogo pokličite na Društvo!
5.

ŠPORTNA REKREACIJA - POHODNIŠTVO

 Planinski pohodi – po dogovoru. Pokličite v Društvo.
6.

PRAVNA POMOČ ČLANOM DRUŠTVA - brezplačno

Brezplačno pravno pomoč, samo za zadeve, ki se tičejo zakonodaje
CIV, v skladu s pogodbo, ki jo je sklenila naša Zveza, nudi Pravno
informacijski center (PIC) s sedežem na Matelkovi ulici 6, v Ljubljani.
Predhodno se je potrebno naročiti po telefonu št. 01 / 521 18 88.
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7.

DRUŽENJE ČLANOV V DNEVNEM CENTRU
Srečanja v samopomočnih skupinah v obliki krajših izletov, ki so
namenjeni predvsem tistim članom, ki se zaradi slabšega zdravstvenega
stanja ne morejo udeleževati daljših izletov. Vabljeni ste tudi ostali
člani. Praksa kaže, da se člani iz oddaljenih občin ne prijavljate. Če
boste izrazili željo vas pridemo iskati in peljemo na dogovorjeni kraj.
Pokličite na Društvo!
8.

REGIJSKA SREČANJA

Tudi v letošnjem letu organiziramo regijska srečanja civilnih invalidov vojn. Poleg družabnega
dela bomo pripravili tudi predavanje s preventivnimi praktičnimi vajami. Na srečanja boste
vabljeni člani posameznih občin izven Ljubljane.
Prvo regijsko srečanje je bilo v Cerknici, za člane iz Cerknice in sosednjih občin. Zahvaljujemo
se vsem, ki so se srečanja udeležili. Odzivi so bili zelo pozitivni.
Na VSE aktivnosti obvezna prijava! SE ŽE VESELIMO VAŠE DRUŽBE!
Podpredsednik:
Marko Brežan

Predsednica:
Angela A. Zadnikar

Tajnica:
Petra Kapš
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