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SPOŠTOVANI ČLANI IN ČLANICE - PROGRAM DCIV LJUBLJANA
1.

POSLOVANJE V PISARNI DRUŠTVA
OBVESTILO:

Pisarna bo od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 odprta samo ob torkih od 8. do
13. ure. V tem času se boste lahko prijavili na aktivnosti, ki jih bomo
načrtovali med poletjem. Ostale dneve smo dosegljivi po telefonu.
Tel. št.: 01/ 52 11 088
Po 31. 8. 2017 bo pisarna odprta po ustaljenem delovnem času.

2.

SOCIALNI PROGRAM – samo za invalide s statusom CIV

2.1 DENARNE POMOČI
ZDCIVS razpisuje sredstva iz programa socialno zdravstvenega varstva (sredstva MDDSZEM) za
denarne pomoči civilnim invalidom vojn. Cenzus po 11. členu pravilnika o dodeljevanju socialnih
pomoči je 497,15 EUR na družinskega člana.
Obvezni prilogi: predračun/račun, dokazilo o prejemkih iz naslova pokojnine oz. plače.
2.2 TEHNIČNI IN ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI – sredstva MDDSZEM
ZDCIVS razpisuje sredstva iz socialnega programa za tehnične in ortopedske pripomočke. Cenzusa
pri tem razpisu ni. Obvezni prilogi: ustrezna dokumentacija, predračun/račun.
Kdor želi koristiti kaj od navedenega, naj pokliče v Društvo takoj po prejemu tega obvestila, da
vam posredujemo želeno vlogo, ki jo je treba na Zvezo oddati najkasneje do 8. 9. 2017. Vlogo
lahko izpolnimo tudi skupaj, vi pa morate poskrbeti za popolne priloge, ki so navedene pri
vsakem razpisu posebej in so zapisane zgoraj.
3.
SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
V avgustu bomo organizirali različne skupine za samopomoč. Vsi zainteresirani za
druženje, ki traja od 3 do 5 ur, pokličite v pisarno. O lokacijah in terminih skupin za
samopomoč se bomo naknadno dogovorili.
Prosimo, da se čim prej prijavite na Društvu, da vas lahko pravočasno
obvestimo o dnevu in kraju skupine za samopomoč.

OBRNI

4.

INVALIDSKA KARTICA UGODNOSTI

1. Kje se lahko kartica pridobi?
Invalidsko kartico ugodnosti izda na zahtevo upravičenca upravna enota, na
območju katere ima upravičenec stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
Upravičenci nimajo z izdajo kartice nobenih stroškov, prinesejo samo eno
fotografijo, isti format kot za osebno izkaznico.
2. Katere ugodnosti prinaša invalidska kartica ugodnosti?
Z invalidsko kartico ugodnosti bodo invalidi v državah EU, lahko uveljavljali posebne
komercialne popuste na področju umetnosti, kulture, turizma, športa,
izobraževanja, trgovine in transporta, ki so jim na voljo v posameznih državah.
Aktualne ugodnosti bodo lahko upravičenci spremljali na spletni povezavi
www.invalidska-kartica.si, kjer je objavljena baza ugodnosti. Na njej bo mogoče
iskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Informacija o ugodnosti se bo izpisala z
osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina
popusta…
3.Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti za invalide so tudi invalidi s
statusom invalida po Zakonu o vojnih invalidih (odločba upravne enote).

5.

OHRANJEVANJE ZDRAVJA
TERAPIJE IN ZDRAVILIŠČA

ZDCIVS na podlagi vsebine posebnega socialnega programa
»Ohranjevanje zdravja« za terapije in zdravljenje naravnih in
klimatskih zdraviliščih, v katerih ZVEZA NIMA ENOT, razpisuje
sredstva v višini 12.000,00 EUR.
Za vlogo čim prej pokličite na Društvo. Prednost pri obravnavi vlog bodo imeli
tisti, ki programa še niso koristili.
KOPANJE NA MORJU
V avgustu bomo organizirali kopalne dneve na obali.
Prevoze bomo organizirali s klimatiziranim društvenim
kombijem. Prosimo, če nam sporočite, v kolikor bi se
kopanja želeli udeležiti.

6.

DRUŽENJE ČLANOV
RIBIŠKI PIKNIK

Ribiški piknik bo v petek, 1. 9. 2017, ob jezeru v Kočevju.
Če si želite dobre družbe, jedače in pijače, se nam pridružite.
Cena: 20,00 EUR za člane, invalide in spremljevalce, ostali 25,00
EUR – hrana, prevoz in glasba (ob prijavi morate povedati, če jeste
ribje ali druge jedi).

Odhod z avtobusom iz Letališke ceste 33, ob 10. uri. Odhod iz drugih krajev po
dogovoru ob zadostnem številu prijav.

Prijave sprejemamo najkasneje do 29. 8. 2017
7.

ŠPORTNA REKREACIJA - POHODNIŠTVO

Prav vse člane, ki ste še športno aktivni, vabimo, da pokličete v Društvo in se
nam pridružite na različnih pohodih.

8. POČITNICE 2017 z Rozman busom
Na voljo je še nekaj prostih mest za počitnice v Rogoznici
SEPTEMBER:
Rogoznica (Hrvaška) 8 dni, 7 nočitev: 12. 9. 19. 9. 2017
Počitnice vsebujejo prevoz, polni penzion, izlete, prijavo, takso, vodiča.
Cena: 395 €/osebo v dvoposteljni sobi

Na vse aktivnosti OBVEZNA PRIJAVA! Veselimo se vaše družbe.
Tel. št.: 01/ 52 11 088 / 040 898 784 – Angelca

Podpredsednik:
Marko Brežan

Tajnica:
Tadeja Šmalc

Predsednica:
Angela A. Zadnikar

