OBVESTILO O LETOVANJU V BAŠKI
Spoštovani starši!
Izšel je javni razpis za izbor uporabnikov in pridobitev
nepovratnih sredstev za subvencioniranje programa
socialnih in zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški.
Vsa razpisna dokumentacija z natančnejšimi informacijami
je na voljo na spletnih straneh http://moc.celje.si/javnanarocila in http://www.celeia.si/prijave.php. Najdete jo tudi v
prilogi tega obvestila.
Izpolnjene prijavnice z dokazili oddajte šolski svetovalni
delavki, in sicer do 22. 4. 2014.

V nadaljevanju si lahko preberete tudi obvestilo MOC z
izpisom pomembnejših točk v zvezi z letovanjem.

MESTNA OBČINA CELJE
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 21/2014 objavljen Javni razpis za izbor
uporabnikov programa socialnih in zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški (otok
Krk, Hrvaška).
Program socialnih kolonij in program zdravstvenih kolonij se bosta izvedla v Celjskem domu
v Baški (otok Krk, Hrvaška) v času med 30. junijem 2014 in 29. avgustom 2014. Čas trajanja
posamezne kolonije (socialne in zdravstvene) je 10 dni.
Posamezne socialne in zdravstvene kolonije se bodo predvidoma izvajale v naslednjih
terminih:
a) 30. 6. – 10. 7. 2014
d) 30. 7. – 9. 8. 2014

b) 10. 7. – 20. 7. 2014
e) 9. 8. – 19. 8. 2014

c) 20. 7. – 30. 7. 2014
f) 19. 8. – 29. 8. 2014.

Na razpis se lahko prijavijo otroci oz. učenci, ki:
 imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
 obiskujejo celjsko osnovno šolo;
 so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji razred
otroškega dodatka; ti prijavitelji so upravičeni do 100% subvencije cene programa
zdravstvenih kolonij);
 so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred
otroškega dodatka; ti prijavitelji so upravičeni do subvencije v višini 33% cene
programa kolonij);

predložijo zdravnikovo potrdilo o zdravstveni indikaciji kandidata za udeležbo v
programu zdravstvenih kolonij (potrdilo dobijo pri šolskem dispanzerju; višina
subvencije s strani ZZZS znaša 16,42 € na dan).
Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok. oz. učenec v
oskrbi.
Dokazila:
 kopija osebnega dokumenta otroka oz. učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno
prebivališče in datum rojstva,
 kopija odločbe o otroškem dodatku za tekoče koledarsko leto 2014.
Dodatne informacije: Celeia d.o.o., PE Celje; tel.: 03 42 59 886, e-mail: info@celeia.si
ROK ZA ODDAJO VLOG
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Celeia d.o.o, PE Celje,
Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS
za program socialnih in zdravstvenih kolonij za leto 2014«, najkasneje do 7. 5. 2014.

Celotna razpisna dokumentacija je na spletni strani http://moc.celje.si/javna-narocila in
http://www.celeia.si/.
Za dodatne informacije lahko pokličete šolsko svetovalno delavko, pri kateri lahko naročite
tudi potrebno dokumentacijo.
Celje, 31. 3. 2014

