
PRAVILNIK PROGRAMA DRUŠTVA ŠENT

ZA POMOČ SOCIALNO NAJBOLJ OGROŽENIM ČLANOM 

1. člen

(namen programa)

(1) Program Društva ŠENT za pomoč socialno najbolj ogroženim članom (v nadaljevanju:
program),  je  ustanovljen   s  primarnim ciljem reševanja  socialnih  stisk  članov  Društva
ŠENT.

(2) S  tem pravilnikom se ureja  dodeljevanje  finančne ali  materialne  pomoči  socialno
najbolj ogroženim članom Društva ŠENT.

2. člen

(viri financiranja)

Program se financira iz naslednjih virov:

 iz naslova namenitve dela dohodnine fizičnih oseb Društvu ŠENT,

 iz naslova donacij ter

 drugih virov.

3. člen

(prosilci)

(1) Za sredstva programa lahko zaprosijo vsi,  ki  so ŠENT-ovi  člani vsaj 3 mesece in se
znajdejo v socialni stiski.

4. člen

(kriteriji za pridobitev pomoči programa)

(1) Najvažnejši kriterij, po katerem se presoja dodeljevanje pomoči, je narava in obseg 
socialne stiske, v kateri se znajde posamičen prosilec.

(2) Poleg  narave  in  obsega  socialne  stiske  prosilca,  so  kriteriji  za  dodelitev  pomoči
programa še:

 priporočilo aktivnega člana Društva ŠENT,

 vodenje delavnic Društva ŠENT,



 sodelovanje  na  prireditvah  Društva  ŠENT  (nastopi  na  prireditvah,  delo  na
stojnicah, prostovoljno delo na festivalih Društva ŠENT, sodelovanje v ekoloških
akcijah in podobno),

 aktivnost prosilca pri pridobivanju donacijskih sredstev za združenje ŠENT,

 pomoč prosilca drugim članom,

 donacija  izdelkov  prosilca  za  program  Društva  ŠENT  (1/3  izkupička  prodaje
izdelkov se nameni v program).

5. člen

(postopek pridobitve pomoči programa)

(1) Upravičeni  prosilec  mora  za  pridobitev  pomoči  programa  napisati  vlogo,  ki  mora
vsebovati naslednje obvezne sestavine:

 kratek življenjepis ter

 kratko predstavitev problema, s katerim se sooča,

 bančni in pokojninski izpisek za obdobje preteklih treh mesecev.

(2) Dodatne sestavine vloge so še:

 priporočilo aktivnega člana Društva ŠENT,

 dokazila o izpolnjevanju kriterijev za dodelitev pomoči programa.

(3) Vlogo  je  treba  poslati  na  naslov:  ŠENT,  Program  Društva  ŠENT  za  pomoč  najbolj
ogroženim članom, Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana.

6. člen

(višina denarne pomoči)

(1) Posamezni prosilec lahko letno prejme od 30 do 300 EUR denarne pomoči ali pomoči
v materialu in storitvah.

(2) Program lahko v izrednih primerih, ko se bistveno poslabša prosilčev socialni status,
dodeli izredno pomoč do višine dodatnih 300 EUR, kar pomeni, da lahko skupni znesek
prejete pomoči znaša 600 EUR letno.

(3) Denarna pomoč se izplača v obliki  plačila predračuna ali  računa s strani programa
Društva ŠENT ali na drug način, ki ga določi komisija programa.

7. člen

(razporejanje zbranih sredstev)

Sredstva, ki jih zbere program, se razporedijo na naslednji način:

 10% zbranih sredstev se nameni rezerviranim sredstvom programa;



 90% zbranih sredstev se nameni za pomoč prosilcem.

8. člen

(končna določba)

Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina programa in potrdi izvršni odbor Društva
ŠENT.

V Ljubljani, 


