Občina Brežice

JR – pomoči ob nepredvidenih dogodkih – 2018

Spremembe in dopolnitve Meril za izbor in vrednotenje nepredvidenih dogodkov
UVODNA POJASNILA
Po teh merilih se ocenjujejo prijavljeni nepredvideni dogodki, in sicer:
 nesreče, ki so povzročile škodo na bivalnem ali gospodarskem objektu,
 smrti družinskega člana, v družini z otroci, ki posledično močno poslabša življenjski
standard družine,
 višji stroški zdravljenja otrok s težjimi oblikami bolezni, kadar Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ne zagotavlja plačila teh storitev oz. zdravljenja,
 stroški socialnih programov za osebe s posebnimi potrebami.
Vloge, ki bodo uveljavljale stroške zdravljenja za bolezen, za katero se je sofinanciralo zdravljenje
v preteklih letih, bodo zavrnjene.
Vloge komisija oceni na podlagi meril in na podlagi točk določi vrednost sofinanciranja.
Vrednost ene točke za nepredvidene dogodke iz prvih treh alinej prejšnjega odstavka je 10,00
EUR, iz četrte alineje pa 20,00 EUR.
Vlogo sestavljajo: OBR-1ND in OBR-2ND ter priloge (izjavo organizacije o socialni stiski oz. mnenje
Centra za socialno delo Brežice, dokazilo o nesreči - objava, zapisnik s strani Policije, Gasilskega
društva, izjava, da ZZZRS ne krije storitev oziroma zdravljenja, potrdilo o gospodinjski skupnosti, ki
vsebuje poimenski prikaz vseh članov gospodinjske skupnosti), ustrezno glede na vsebino vloge.
Posamezna vloga za nepredvidene dogodke iz prve alineje prvega odstavka se sofinancira
maksimalno 1.100,00 EUR, iz druge in tretje alineje maksimalno 1.000,00 EUR in iz četrte alineje
maksimalno 2.000,00 EUR.
V kolikor bo upravičenec v poročilu izkazoval nižjo vrednost od odobrenega zneska po pogodbi, se
bo znesek sofinanciranja zmanjša za delež primanjkljaja.
Poročilo sestavljajo: OBR-3ND in priloge (dokazila o stroških). Upravičeni stroški so navedeni v
11. točki javnega razpisa.
MERILA
a) nepredvideni dogodki, ki so povzročili škodo na bivalnem ali gospodarskem objektu
MERILA
Vrsta poškodovanega
objekta*
Število oškodovanih
oseb zaradi nesreče
Število
nepreskrbljenih otrok
(do 26. leta starosti)
Socialno stanje
oškodovanca

Posledica
poškodovanega
objekta

OPREDELITEV
Bivalni objekt
Gospodarski objekt s poškodbo delovne opreme
(skupna vrednost nad 30.000€)
Gospodarski in drugi objekti
Nad 5 članov

ŠT. TOČK
100%

Do 5 članov

10

3 in več otrok

20

1-2 otroka

10

ni otrok

0

Zaznana je socialna stiska (brezposelnost, invalidnost,
bolezen, starostniki (65 let).
Zaznana ni socialna stiska
Onemogočeni bivalni pogoji; uničena delovna oprema v
vrednosti nad 30.000€
Oteženi bivalni pogoji
Onemogočeno izvajanje dejavnosti, ki je osnova za preživetje

Oteženo izvajanje dejavnosti, ki je osnova za preživetje
SKUPAJ
*delež priznanih točk.
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b) smrt družinskega člana, v družini z otroci, ki posledično močno poslabša življenjski
standard družine
MERILA
Število družinskih članov
Število predšolskih in
šoloobveznih otrok
Število ostalih
nepreskrbljenih otrok
(ki ne sodijo pod tč. 2)
Socialno stanje družine

OPREDELITEV
Nad 5 članov
Do 5 članov
3 in več predšolskih oz. osnovnošolskih otrok

ŠT. TOČK
20
10
30

1-2 predšolska oz. osnovnošolska otroka

10

Ni predšolskih oz. osnovnošolskih otrok

0

2 in več otrok
1 otrok
ni otrok
Zaznana je socialna stiska (brezposelnost, invalidnost,
bolezen, starostniki (65 let).
Zaznana ni socialna stiska
SKUPAJ

20
10
0
30
0
100

c) višji stroški zdravljenja otrok s težjimi oblikami bolezni, kadar Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ne zagotavlja plačila teh storitev oz. zdravljenja.
MERILA
Število družinskih članov
Število nepreskrbljenih
otrok (do 26. leta starosti)
Socialno stanje
oškodovanca
Strošek zdravljenja

OPREDELITEV
Nad 5 članov
Do 5 članov
3 in več otrok
1-2 otroka
ni otrok
Zaznana je socialna stiska (brezposelnost, invalidnost,
bolezen, starostniki (65 let).
Zaznana ni socialna stiska
nad 5.000,01 EUR
od 1.000,01 do 5.000,00 EUR
do 1.000,00 EUR
SKUPAJ

ŠT. TOČK
20
10
20
10
0
20
0
40
20
10
100

d) stroški socialnih programov za osebe s posebnimi potrebami
MERILA
Število oseb s
posebnimi
potrebami
Število otrok
(do 26. leta starosti)

Finančna
konstrukcija

Socialno stanje
oškodovanca

OPREDELITEV
Nad 3 osebe
Do 3 osebe
0 oseb*
50% in več otrok
do 50% otroka
ni otrok
nad 5.000,00 EUR
od 3.000,01 do 5.000,00 EUR

ŠT. TOČK
20
10
0
20
10
0
40
25

od 2.000,01 do 3.000,00 EUR

15

od 1.000,01 do 2.000,00 EUR
do 1.000,00 EUR
Pri najmanj ½ vključenih osebah s posebnimi potrebami je
dodatno izkazana socialna stiska
Pri manj kot ½ vključenih osebah s posebnimi potrebami je
dodatno izkazana socialna stiska
Pri nobenem od vključenih ni zaznana socialna stiska
SKUPAJ
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* ni možno sofinanciranje
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