PROŠNJA SKLADU VRTCA POSTOJNA
ZA UVELJAVLJANJE FINANČNE POMOČI
1. IZPOLNIJO STARŠI/SKRBNIKI
Podatki o otroku
Ime in priimek: ____________________________________________________________
Vzgojiteljica: ______________________________________________________________
Skupina: _________________________ Enota:________________________________
Podatki o družini
Ime in priimek staršev/skrbnikov:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Število otrok v družini:__________________(od tega)
- osnovnošolskih:___________________
- srednješolskih:____________________
- študentov:_______________________
Zaposlenost staršev:
a) zaposlena oba starša
b) nezaposlena oba starša
c) zaposlen samo eden od staršev
d) enostarševska družina
e) drugo:________________________________________________________________
Predmet subvencioniranja dejavnosti v sklopu delovanja Vrtca Postojna (obkrožite):
a) subvencioniranje programov bivanja v naravi
b) subvencioniranje obogatitvenih in dodatnih dejavnosti
c)

(katere)______________________________
drugo_________________________________

Obrazložitev prošnje:

Podpis staršev/skrbnikov: _______________________
V____________, dne___________
_______________________

2. IZPOLNI SVETOVALNA SLUŽBA VRTCA POSTOJNA

Iz dokumentacije, ki nam je dostopna za ugotavljanje deleža dohodka na družinskega člana je
razvidno, da je družina uvrščena v _______(št.) dohodkovni razred.
Katerih oblik pomoči je družina že deležna?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

V____________, dne___________

Podpis svetovalne delavke: _______________

3. IZPOLNI VZGOJITELJICA SKUPINE, V KATERO JE VKLJUČEN OTROK

Opažanja, mnenja in predlog o dodelitvi denarne pomoči:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
V____________, dne___________

Podpis vzgojiteljice: _______________________

OBRAVNAVA:

Na _____ seji Upravnega odbora Sklada Vrtca Postojna, z dne ______________________
sprejeti SKLEP:

SE ODOBRI

SE NE ODOBRI

RAZLOG: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vlagatelji obveščeni v roku 8 dneh, od sprejetja sklepa, po priporočeni pošti s povratnico.
*priloga: ZAPISNIK _______ seje, z dne _______________________________________

Predsednik/-ica Upravnega odbora Sklada Vrtca Postojna
_______________________________________________

NAVODILA za izpolnjevanje prošnje Skladu Vrtca Postojna
za pomoč pri plačilu

Prošnja je sestavljena iz treh delov.
Prvi del izpolnijo starši/skrbniki (v nadaljevanju vlagatelji) tako, da v
ustrezna polja vpišejo podatke o otroku, družini ter obkrožijo za katero
pomoč zaprošajo in jo tudi obrazložijo.
V primeru, da je eden ali da sta brezposelna oba starša, morajo prošnji
priložiti še fotokopijo potrdila o brezposelnosti, ki ga izda Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje in ne sme biti starejše od 30 dni.
Vlagatelji morajo prošnji priložiti tudi fotokopijo odločbe o denarni socialni
pomoči, ki jo izda pristojni center za socialno delo, iz katerega je
razviden dohodkovni razred družine (odločba o otroškem dodatku).
Prošnjo Skladu Vrtca Postojna za pomoč pri plačilu, vlagatelji predložijo
osebno v tajništvo ali po pošti na naslov vrtca: Cesta na Kremenco 4,
6230 Postojna, s pripisom: za Sklad Vrtca Postojna.
Drugi del izpolni svetovalna služba vrtca, na podlagi prejete fotokopije
odločbe o denarni socialni pomoči, ki jo izda pristojni center za socialno
delo, iz katerega je razviden delež dohodka na družinskega člana
(odločba o otroškem dodatku).
Tretji del izpolni vzgojiteljica skupine, v katero je vključen otrok.
O dodelitvi finančne pomoči odloča Upravni odbor Sklada Vrtca
Postojna, ki upravičencu izda obvestilo s sklepom o dodelitvi finančne
pomoči.

