Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči občanom Občine Komenda (v nadaljevanju:
Pravilnik) (veljaven od 28. 12. 2018, objavljen https://www.uppg.si/delovanje-uppg/predpisi/)
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) tudi letos objavlja
JAVNI RAZPIS SOCIALNE POMOČI
za občane Občine Komenda, ki so se znašli v trenutni hudi denarni stiski.
Do pomoči so upravičeni polnoletni prosilci s stalnim prebivališčem v Občini Komenda, ki so v roku
oddali popolno vlogo v svojem ali v tujem imenu.
Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži v lastnem interesu:
 dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljavnega osebnega dokumenta),
 originalne ali kopije položnic ali računov,
 kopija odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne sme biti starejša od enega
leta,
 pisna obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih osebnih podatkov prosilca (ime in
priimek, naslov, telefonska številka),
 vlogi se lahko neobvezno priloži tudi priporočilo za pomoč Centra za socialno delo Osrednja
Slovenija – vzhod, enota Kamnik, Župnijske Karitas Komenda ali krajevne organizacije
Rdečega križa.
Prosilec je lahko tudi posameznik, ki ve za človeka v svojem okolju, ki je v izraziti materialni in
denarni stiski. Zaradi verodostojnosti v prošnji prosilec navede tudi svoje osebne podatke.
Ker so denarna sredstva omejena, bo Ustanova dala prednost prosilcem, ki vlogo oddajajo prvič in
ki med prejetimi vlogami izkazujejo najbolj neugodne, predvsem finančne razmere.
Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki do 9. februarja 2018 na sedež ustanove:
UPPG, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Na kuverto napišete: Odbor za dodeljevanje socialne pomoči.
Postopek obravnave prispelih vlog je zaključen s poslanimi potrdili o plačilih položnic ali z
obvestilom o nepopolni ali zavrnjeni vlogi najkasneje v 30 dneh po roku razpisa.
Za pomoč pri oblikovanju prošnje lahko pokličete 041 589 785.
Helene Drolc
predsednica odbora za
dodeljevanje socialne pomoči
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