На основу Правилника о условима и критеријумима за доделу помагала, од
25.03.2018.године, Управни одбор Удружења Чепом до осмеха расписује конкурс за
доделу помагала деци са инвалидитетом, а које имају боравиште на територији републике
Србије.

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМАГАЛА

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Право на доделу помагала могу да остваре породице са децом ометеном у развоју или децом са
инвалидитетом, које имају боравиште на територији републике Србије.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ
Критеријуми за доделу помагала утврђени су Правилником о условима и критеријумима за доделу
помагала.
Право на помоћ могу да остваре породице чији чланови имају пребивалиште
територији Републике Србије са:
1.

на

децом са сметњама у развоју или инвалидитетом (у даљем тексту: деца);

2.
младима од 18 до навршених 26 година који су на редовном школовању са
сметњама у развоју или инвалидитетом (у даљем тексту: млади),
Стање које се манифестује сметњама у развоју или инвалидитетом, за лица из тачке 1. и 2.
овог члана, утврђује се релевантном медицинском документацијом.

Управни одбор Удружења доноси Одлуку о додељивању помоћи, ценећи најпре
материјалну угроженост породице, здравствено стање и инвалидност деце и младих, а
потом и на основу следећих критеријумима:
1. да се ради о породици без прихода или са приходима до висине износа социјалне
помоћи,

2. да се ради о вишечланим домаћинствима са троје и више деце.
3. да су деца или млади којима се одобрава хуманитарна помоћ чланови домаћинства која
за свог члана имају још неко лице оболело од исте или друге теже болести,
4. да се ради о женама - носиоцима домаћинства, уколико су чланови таквог домаћинства
деца или млади којима се одобрава хуманитарна помоћ,
5. да је подносилац захтева самохрани родитељ деце или младих којима се одобрава
хуманитарна помоћ,
6. да се ради о породици са двоје или више деце млађом од 18 година, или породици са
трудницама или дететом/децом до навршених 5 година.
7. децом са физичким недостатком која поседују таленат или склоност ка уметности.

Подносилац је дужан да достави:
1. медицинску документацију са утврђеном дијагнозом - за доказивање здравственог
стања, инвалидности, телесног оштећења, ометености у менталном развоју за дете коме се
одобравају ортопедска помагала или неко друго средство или помагало које деци или
младима којима је помоћ неопходна, олакшава или помаже у обављању свакодневних
физичких или неких других активности ( доставља се у фотокопији ).
2. документацију из које се утврђује висина месечних примања по члану
домаћинства – потврду послодавца о примањима за запослене чланове; исечак или чек од
пензије, или неки други документом којим се доказује висина примања чланова
породичног домаћинства, а за незапослене чланове домаћинства - потврда или уверење
Националне службе за запошљавање или оверену личну изјаву да се ради о незапосленом
лицу ( доставља се у оригиналу ).
3. потврда од изабраног лекара, специјалисте да помагало за које конкурише утиче
на побољшање здравственог стања – потврда мора да садржи податке детета, дијагнозу,
печат и потпис лекара и здравствене установе ( доставља се у оригиналу ).
4. самохрани родитељ доставља потврду о смрти брачног друга, решење надлежног суда
за проглашење несталог лица за умрло, извод из матичне књиге рођених за децу без
утврђеног очинства, пресуду о разводу брака, изјаву самохраног родитеља да се
непосредно брине о детету - деци и да самостално обезбеђује средства за њихово
издржавање ( доставља се у фотокопији ).

5. Потврду установе да се лице за које се тражи помоћ налази на редовном
школовању - за младе до 26 година који су на редовном школовању ( не старије од 6
месеци, може да се достави и у виду оригинала и фотокопије ).
6. Захтев - попуњен захтев који је објављен од стране удружења
7. Изјава - попуњена изјава која је објављена од стране удружења

Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица
Комисија неће разматрати.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Захтев за доделу помоћи се преузима на сајту http://cepomdoosmeha.org.rs/ .
Подносилац подноси Захтев за доделу помагала са потребном документацијом, у
затвореној коверти на адресу:
„За конкурс 2019 годину „
Удружење Чепом до осмеха
Ћирпанова 25
21000 Нови Сад

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 13.06.2019 до 13.07.2019
године до 12 часова.
Резултати конкурса биће објављени најкасније месец дана од завршетка конкурса на
званичном сајту Удружења "Чепом до осмеха".

Дана: 13.06.2019 године

Председник Управног одбора

