ЗАХТЕВ
за доделу помагала конкурса 2019. године
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РОДИТЕЉУ/СТАРАТЕЉУ
Презиме и име
ЈМБГ
Број личне карте
Адреса боравишта
Контакт телефон (обавезно)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ
Презиме и име
Датум рођења

ПОДАЦИ О СВИМ ЧЛАНОВИМА КОЈИ ЖИВЕ У ДОМАЋИНСТВУ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
1
2
3
4
5
6
7
8

ДАТУМ
РОЂЕЊА

СРОДСТВО

ИЗВОР
ПРИХОДА

ИЗНОС
(у дин.)

ПОРОДИЦА СТАНУЈЕ У (заокружити број у првој колони)
1

сопственом стамбеном објекту који има основне услове за становање

2

сопственом недовршеном стамбеном објекту
изнајмљеном стамбеном објекту и плаћа закуп ________________ дин.
(допунити износ)
изнајмљеном стамбеном објекту и не плаћа закуп
друго
(допунити)

3
4
5

ПОРОДИЦА ИЗ КОЈЕ ДОЛАЗИ ДЕТЕ ЈЕ:
(заокружити број у првој колони, а у случају да је трећа ставка заокружена, потребно је
заокружити и слово у другој колони. Може се изабрати више опција)

1

Породица са дететом са сметњама у развоју

2

Породица без прихода и до висине новчане социјалне помоћи

3

Једнородитељска породица са малолетним дететом
А

други родитељ преминуо

Б

други родитељ непознат

В

други родитељ, након развода брака, не учествује у издржавању деце

Г

друго (дописати)

4

Породица са троје и више деце

5

Друго (дописати)

У ПАР РЕЧЕНИЦА ОБЈАСНИТЕ ФУНКЦИЈЕ И БЕНЕФИТЕ
КОЈИ СЕ ПОСТИЖУ ЖЕЉЕНИМ ПОМАГАЛОМ.
ТАКОЂЕ, НАПИШИТЕ ФИРМУ ИЛИ САЈТ ГДЕ ЈЕ ПОМАГАЛО ВИЂЕНО.

ОВАЈ ПРОСТОР ЈЕ ЗА ВАШЕ ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ
УКОЛИКО НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ

ПОМАГАЛО ЗА КОЈЕ КОНКУРИШЕТЕ МОРА
БИТИ НЕОПХОДНО ЗА СВАКОДНЕВНО
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВАШЕГ ДЕТЕТА.
Потпис
_______________________________
ВАЖНО:

• У току конкурса, а и по завршетку родитељи/старатељи се не могу предомишљати и
тражити неко друго помагало уместо првог одабраног. Уколико ипак затраже неку
промену детету неће се обезбедити ни једно помагало и оно ће бити повучено из
конкурса.
• Удружење неће набављати помагала која по препоруци стручне комисије/лекара неће
олакшати и помоћи детету у напретку његовог здравственог стања, као ни помагала
чије су цене енормно високе ( веће од цена до сада уручених помагала ).
• Удружење неће купити жељено помагало ако дете на исто има право преко РФЗО.

