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SPOŠTOVANI ČLANI IN ČLANICE
PROGRAM DCIV LJUBLJANA
1. POSLOVANJE V PISARNI DRUŠTVA
Ob ponedeljkih, torkih in sredah, od 8. do 14. ure.
Ostala dva dneva (četrtek in petek) sta namenjena sestankom organov društva, obiskom ipd.
Uradne ure predsednice: vsak torek od 8. do 12. ure.
2. SOCIALNI PROGRAM – SAMO ZA INVALIDE S STATUSOM CIV
➢ 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 500,00 EUR na družinskega člana.
Obvezni prilogi: predračun/račun in obvestilo o dohodkih.
➢ REHABILITACIJA
ZDCIVS razpisuje sredstva iz programa za rehabilitacijo (sredstva MDDSZEM). Cenzusa pri
tem razpisu ni.
Obvezna priloga: priporočilo zdravnika.
➢ TEHNIČNI, ORTOPEDSKI IN ZDRAVSTVENI PRIPOMOČKI
ZDCIVS razpisuje sredstva iz socialnega programa za tehnične in ortopedske pripomočke
(sredstva FIHO). Cenzus po 11. členu pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči je 500,00
EUR na družinskega člana.
Obvezne priloge: predračun/račun in obvestilo o dohodkih.
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 31. 3. 2018. Vlogo lahko izpolnimo tudi skupaj, vi pa morate poskrbeti za popolne
priloge, ki so navedene pri vsakem razpisu posebej in so zapisane zgoraj.

3. SKRB ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA
➢ KAPACITETE ZVEZE
Opozarjamo vas, da morate prijavni list za glavno sezono poslati najkasneje do 1. 4. 2018 na
ZDCIVS, Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana. Za termine izven glavne sezone pa 20 dni
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pred koriščenjem kapacitete. Termine si sami izberete, menjave pa so praviloma 1., 11., 21., 31.,
oz. zadnji dan v mesecu. Na podlagi prijav termine razporedi Zveza na podlagi pravilnika.
Za prijavni list in pomoč lahko pokličete kar na Društvo.
➢ SOLNE TERAPIJE
Še vedno zbiramo prijave za obisk solnih terapij. Solne terapije na naraven način pomagajo
zmanjšati vnetja, odprejo zamašene dihalne poti, redčijo sluz, ter uničujejo bakterije in viruse.
Telesu omogočijo naravno razstrupljanje, izboljšajo spanec, ter povečajo koncentracijo in
delovno storilnost.
Za več informacij pokličite v Društvo.
➢ RAZPIS SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROGRAMA ODPRAVLJANJE OVIR V
FIZIČNEM OKOLJU
V Društvu razpisujemo sredstva FIHO v višini 1.500,00 eur, za ureditev okolja (wc, tuš kabine,
držala za invalide ipd.) – za vse informacije pokličite v Društvo, kjer vam bomo pomagali
izpolniti vlogo.
4. PREDAVANJA

RESNICE IN ZMOTE O HOLESTEROLU
V sodelovanju z Zvezo društev civilnih invalidov vojn
Slovenije, organiziramo predavanje v torek, 10. 4. 2018,
ob 10. uri v gostišču Jamarski dom, Gorjuša pri Domžalah
(Gorjuša 40, 1233 Dob).
Stroške predavanja in kosilo za člane s statusom CIV in
spremljevalca krije ZDCIVS. Pijačo doplačate sami.
Za prevoz poskrbljeno: Prevoz iz Letališke ceste 33, Ljubljana ob 9.15. uri. Iz drugih krajev po
dogovoru.
Na VSE aktivnosti obvezna prijava! SE ŽE VESELIMO VAŠE DRUŽBE!
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Angela A. Zadnikar
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