V sklopu programa “Omogočimo Junakom nekaj več" in v skladu z namenom in cilji v statutu
Društva Junaki 3. Nadstropja, objavljamo:

RAZPIS

ZA ENKRATNO DENARNO POMOČ DRUŽINAM OTROK, ZDRAVLJENIH NA HEMATO –
ONKOLOŠKEM ODDELKU PEDIATRIČNE KLINIKE (V nadaljevanju: Razpis)
Predmet razpisa
Huda bolezen otroka vedno poslabša finančno stabilnost družine. Enkratna denarna
pomoč je namenjena vsem družinam otrok, zdravljenih na hemato - onkološkem
oddelku Pediatrične klinike, ki so se intenzivno ali paliativno zdravili v zadnjem letu.
Gre za obdobje 1.12.2020 - 1.12.2021.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- Prijavitelj je starš oziroma skrbnik otroka, ki se (je) zdravi(l) na
hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike. Če se prijavitelj prvič prijavlja na
razpis, je obvezno dokazilo, kot priloga – kopija prve strani odločbe CSD o dodatku
za nego otroka, ki potrebuje posebno nego oz. varstvo,
- Otrok prijavitelja se je zdravil v obdobju med 1.12.2020 - 1.12.2021:
o Začetek intenzivnega zdravljenja v navedenem obdobju,
o Začetek intenzivnega zdravljenja pred navedenim obdobjem in intenzivno
zdravljenje do 1.12.2020 še ni bilo zaključeno.
o Paliativno zdravljenje ali smrt otroka v navedenem obdobju
- Predložitev podpisane izjave o zdravljenju s strani starša in zdravnika, ki je priloga
razpisa (ni potrebno v primeru paliativnega zdravljenja ali smrti otroka).
Razpisana sredstva za enkratno denarno pomoč družinam otrok zdravljenih na
hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike
Višina razpisanih sredstev znaša skupno 18.000,00 € (z besedo: osemnajst tisoč evrov).
Višina dodeljenih sredstev bo odvisna od števila prijav, ki bodo izpolnjevale vse pogoje.
Sredstva se bodo delila s številom ustreznih prijav in enakovredno razdelila med
prijavitelje. Vsak prijavitelj bo prejel minimalno 100 EUR denarne pomoči.
Denarna pomoč prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje, se izvede z nakazilom na
transakcijski račun prijavitelja.
Vsebina prijave

Prijava na razpis je možna izključno z izpolnitvijo obrazca, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v obrazcu. Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna. Če prijava ni
popolna, bo društvo prijavitelja pozvalo, da v treh dneh prijavo ustrezno dopolni.
Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav na razpis je 1.12. 2021. Vloga se šteje za pravočasno oddano tudi,
če je oddana na pošto s priporočeno pošiljko, do vključno 1.12.2021.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo na sedežu društva
po predhodnem dogovoru, na promocijskem stojalu društva na hemato-onkološkem
oddelku ali na spletni strani društva (www.junaki3nadstropja.si) v zavihku “Uporabni
dokumenti".
Prijavo na razpis prijavitelj odda na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije in z vsemi zahtevanimi prilogami osebno (po predhodnem dogovoru)
ali po pošti na naslov: Društvo Junaki 3. Nadstropja, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana. Prav tako se lahko odda v nabiralnik društva ob promocijskem stojalu
društva na hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike. V primeru oddaje v
nabiralnik na oddelku je treba o tem obvezno obvestiti društvo preko e-pošte
(drustvo@junaki3nadstropja.si). Možna je tudi elektronska oddaja po e - pošti. Prijava
je uspešna, ko dobite na mail povratno sporočilo. Nabiralnik se bo izpraznil naslednji
dan po roku za oddajo prijav.
Datum odpiranja
Odpiranje pravočasno oddanih vlog za prijavo na razpis bo upravni odbor društva
opravil v roku 3 dni po roku za oddajo prijav.
Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v 5-ih dneh po odpiranju
prijav. Sredstva se prijaviteljem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, nakaže na transakcijski
račun v roku 25 dni po odpiranju prijav.
Informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko prijavitelji dobijo preko e-pošte
(drustvo@junaki3nadstropja.si).
Številka razpisa: 2021/12-102
Datum: 1.12.2021

Predsednica društva Junaki 3. nadstropja
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