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7. člen
Komisija na podlagi prejetih POPOLNIH vlog za humanitarno pomoč, presoja in ustrezno razvršča
prosilce za humanitarno pomoč na prioritetni seznam (glede na kriterije), na podlagi katerega nato
družinam dodeli humanitarno pomoč v okviru zbranih humanitarnih sredstev.
Komisija prednostno obravnava:
- otroke in družine, ki so življenjsko ogroženi, imajo ovire v telesnem ali duševnem razvoju,
potrebujejo sredstva za zdravljenje in okrevanje, medicinske pripomočke ali izražajo tako veliko
finančno in materialno stisko, da je ogroženo preživetje otrok;
- otroke, ki so se soočili z nenadno izgubo enega od staršev ali celotne družine in otroke, ki so
sami doživeli hudo nezgodo ali elementarno nesrečo;
- družine z več otroki, kjer starši ne morejo poskrbeti za preživetje, ker so bolni, brez zaposlitve,
ne prejemajo plačil za opravljeno delo, ostajajo brez vseh prihodkov;
- družine, ki ne zmorejo financirati izobraževanja svojih otrok (prednost imajo srednješolci/ke).
Komisija ne bo obravnavala prošenj za:
- reševanje stanovanjskega problema - dodeljevanje stanovanj, nakup nepremičnin;
- poplačilo kakršnih koli dolgov iz naslova prekrškov ali kazni staršev ali skrbnikov.

8. člen
Vsaka družina, ki želi prejeti pomoč iz humanitarnih sredstev ZPMS, mora vložiti VLOGO ZA
VKLJUČITEV V HUMANITARNI PROGRAM ZPMS, ki je sestavni del tega poslovnika (Priloga I).
Komisija obravnava le popolne vloge.
V primeru, da je vloga nepopolna, Komisija prosilca pozove k dopolnitvi in ji določi primeren rok, ki ni
krajši od 8 dni. Če prosilec vloge ne dopolni, Komisija vloge ne obravnava, ga o tem obvesti in mu
pojasni, kje in kdaj lahko prevzame že posredovano dokumentacijo.
9. člen
POPOLNA je vloga, ki vsebuje sledečo dokumentacijo:
pravilno in popolno izpolnjeno VLOGO ZA VKLJUČITEV V HUMANITARNI PROGRAM ZPMS,
potrjen s strani CSD, vrtca ali šole ali druge ustrezne ustanove, ki pozna razmere v družini in s
svojim podpisom in žigom potrjuje, da je prosilec primeren kandidat za humanitarno pomoč;
ODLOČBO CSD iz katere izhaja aktualno premoženjsko stanje prosilca/družine (odločba o
otroškem dodatku, o denarni socialni pomoči) – fotokopija (izjeme, ki ne potrebujejo odločbe so:
otrok/mladostnih na zdravljenju, vzgoji, šolanju ali usposabljanju v zavodu, v katerem ima
celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni ali ko gre za otroka, ki je v rejništvu) – v teh
primerih je potrebno predložiti ustrezna dokazila;
izpis stanja iz osebnih bančnih računov prosilca in ostalih članov družine, ki imajo osebne račune,
za zadnje tri (3) mesece;
za srednješolce je potrebno priložiti potrdilo o vpisu v izobraževalno ustanovo;
v primeru brezposelnosti je potrebno predložiti potrdilo, da je prosilec prijavljen v evidenco
brezposelnih oseb oz. v evidenco iskalcev zaposlitve (izjeme, ki ne potrebujejo potrdila so osebe,
ki imajo in dostavijo ustrezno odločbo invalidske komisije oz. potrdilo o statusu upokojenca);
relevantno zdravstveno dokumentacijo (če prosilec vlogo utemeljuje s svojim zdravstvenih stanjem
oziroma zdravstvenim stanjem katerega od družinskih članov);
ter dokazila o vseh ostalih navedenih stanjih, ki so pomembna pri odločanju komisije.
Izvleček iz Poslovnika o nalogah in pristojnostih Komisije za socialna vprašanja in humanitarne projekte pri
ZPMS ter pogojih in merilih/kriterijih za uporabo humanitarnih sredstev, sprejet 17.9.2015 na Upravnem odboru
ZPMS.
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Družine, ki so ali bodo humanitarno pomoč prejele z zbiranjem sredstev v medijih (časopisi, televizija,..),
niso upravičene do kakršnekoli druge humanitarne pomoči, ki jo dodeljuje Zveza prijateljev mladine
Slovenije.
10. člen
Osebni podatki prosilca in njegovih družinskih članov, ki jih ob obravnavi vloge pridobi ZPMS, se uvrstijo
v evidenco o socialnem stanju otrok in družin, ki jim ZPMS pomaga v humanitarnih in drugih akcijah in
se nadalje obdelujejo za namen dodelitve humanitarne pomoči, za pripravo analiz in statističnih poročil
za organe ZPMS.
Osebni podatki prosilcev in njihovih družinskih članov se obdelujejo znotraj ZPMS in njegovih članic;
pridobivajo in izmenjujejo se za namen vključitve družine prosilca v druge programe socialnega varstva
– po pridobitvi predhodnega soglasja.
Podatki iz evidence o socialnem stanju otrok in družin, ki jim ZPMS pomaga v humanitarnih in drugih
akcijah se hranijo deset (10) let od zadnje dodelitve humanitarne pomoči oziroma vključitve v drug
program socialne pomoči ZPMS, potem se anonimizirajo ali izbrišejo.
11. člen
Komisija mora vsako vlogo, ki jo vzame v obravnavo oceniti po sprejetih kriterijih, ki so sestavni del tega
poslovnika (Priloga II). Pomoč Komisija dodeljuje na podlagi vrstnega reda glede na dodeljene točke;
več točk – večja pomoči).

