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Spoštovani,
z veseljem vas obveščamo, da v šolskem letu 2019/2020 nadaljujemo s pomočjo pri plačilu dijaškega doma v
okviru projekta Botrstvo v Sloveniji.
V želji, da bi pomoč omogočili socialno ogroženim mladostnikom iz vse Slovenije, prosimo strokovne delavce
v dijaških domovih za pomoč.
V prilogi vam pošiljamo Predlog otroka za pomoč pri plačilu dijaškega doma za leto 2019/2020, ki ga izpolni
strokovni delavec skupaj z otrokovimi starši ali skrbniki. Izpolnjen predlog je pogoj za dodelitev pomoči in
velja le za dijake, ki izpolnjujejo Pogoje za upravičenost do plačila dijaškega doma.
Prosimo vas, da predloge s podpisom strokovnega delavca in žigom ustanove ter kopijo odločbe o
prejemanju otroškega dodatka, denarne socialne pomoči ali š pendije najkasneje do 1.07.2019 pošljete na
naš naslov: ZPM Ljubljana Moste‐Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Botrstvo v Sloveniji ‐
dijaški sklad.
Komisija projekta Botrstvo v Sloveniji bo predloge pregledala in vas predvidoma do 23.08.2019 preko
elektronske pošte obves la o višini zneska, ki ga bo namenila za kritje sprotnih stroškov bivanja
posameznega dijaka. Finančna pomoč velja le za sprotne stroške bivanja, ne pa tudi za kritje morebitnega
dolga družine dijaka do dijaškega doma.
V primeru večjega števila prijav kot imamo razpoložljivih sredstev, bo komisija med prijavljenimi izbrala
dijake, ki so najbolj potrebni pomoči.
Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo na elektronskem naslovu dijaki@boter.si
ali na telefonski številki 070/698‐642.
POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO PLAČILA DIJAŠKEGA DOMA:
Do pomoči so upravičeni dijaki in dijakinje, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin in se bodo v šolskem letu
2019/20 redno šolali na srednji šoli. Dijaki, ki bodo letos prvič bivali v vašem dijaškem domu, morajo poleg
vloge odda tudi priporočilo oziroma mnenje Centra za socialno delo.
Prosimo vas tudi, da vloge posredujete le, če so v celo izpolnjene in je priložena vsa zahtevana
dokumentacija.

Ker naša pošta pogosto zaide med vsiljeno pošto, vas vljudno prosimo, da potrdite prejem tega sporočila.

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,
ekipa projekta Botrstvo v Sloveniji
tel: 070/698-642
www.boter.si

