Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Drenikova 24, Ljubljana

Prijavni list za brezplačno letovanje in rehabilitacijo
- socialno ogroženi v počitniškem domu KRANJSKA
GORA
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH: _________________________________________za
bivanje socialno ogroženih v Kranjski Gori prijavlja v terminu (ustrezno obkroži):

I. Termin: od
II. Termin: od
III. Termin: od
IV. Termin: od
V. Termin: od
VI. Termin: od
za apartma št.: 1
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(ustrezno obrkroži)

Naslednje osebo/osebe:
I.

POSAMEZNIK/PAR/DRUŽINA (ustrezno obkroži)

Nosilec napotnice*:
1. Ime in priimek: ______________________________
2. Naslov: ___________________________
3. Datum in kraj rojstva:_________________________
4. Status (gluh, naglušen, gluhoslep, PV, …): _______________________
5. Št. odločbe ali drugega dokumenta: ______________________
6. Kosilo/večerja.________________________
Družinski član/partner:
Ime in
priimek

Naslov

Datum in
kraj rojstva

Razmerje
do nosilca
napotnice

Status /gluh,
naglušen,
gluhoslep, slišeč

*v primeru letovanja posameznika, navedite s kom želi biti skupaj v apartjmaju.

Kosilo/
večerja
da/ne

Kriteriji socialne ogoženosti (ustrezno obkroži, lahko tudi več kriterijev)*:
1. oseba z okvaro sluha ima odločbo o priznani telesni okvari, potrjen izvid specialista
ORL z avdiogramam oz. drug dokument, kjer je razvidna okvara sluha
2. posameznik oz. družina nima dovolj sredstev za preživljanje in nima premoženja, ki bi
omogočilo preživetje
3. brezposelnost
4. aktivno iskanje zaposlitve
5. prejemanje pravic iz naslova javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna
pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižanje plačila vrtca, dodatna
subvencija malice za učence in dijake, subvencija kosil za učence, subvencija
prevozov za dijake in študente, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
prispevek k plačilu družinskega pomočnika, subvencija najemnine, pravica do kritja
razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevkov za
obvezno zdravstveno zavarovanje)
6. živi sam
7. družina z tremi ali več otroki
8. več generacijska družina
9. drugo (obvezna priložitev utemeljitve socialne ogroženosti)
*kriteriji socialne ogoženosti morajo biti izpolnjeni za vsakega posameznika (izjema, če gre
za letovanje družine oz. para zadostuje za nosilca napotnice).

Datum:
________________

Žig društva:

Podpis:
____________________

