Spoštovani starši!
S strani Medobčinskega Društva Prijateljev Mladine Celje (MDPM Celje) smo prejeli
dopis v zvezi z zdravstvenim letovanjem otrok v Savudriji.
Ključne informacije v zvezi z letovanjem

-

Letovanje bo potekalo v mesecu juliju in avgustu po naslednjem razporedu:

1. JULIJ – 11. JULIJ – KAMP VELI JOŽE
LETOVANJE »POMEŽIK SONCU« in LETOVANJE FIHO
ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE
18. JULIJ – 28. JULIJ- HOSTEL ZRLO
ZDRAVSTVENO LETOVANJE
MOZIRJE, NAZARJE, DELNO CELJE
28. JULIJ – 7. AVGUST- HOSTEL ZRLO
LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA OB SAVINJI

-

Letuje lahko 60 otrok iz Celja in 66 otrok iz gornje savinjskih občin.

-

Za enajstdnevno letovanje bo prispevek – doplačilo staršev 122,30 evrov s
prevozom, bivanjem, varstvom otrok in je enak kot lani.
Starši lahko plačate na 3 obroke – od aprila do junija. Letovanje mora biti
plačano do odhoda. Doplačila za zdravstveno letovanje bodo za socialno
ogrožene otroke kombinirali s sredstvi iz akcije Pomežik soncu in Fiho in s
sredstvi donatorjev in sponzorje.

-

Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom,
otrokom z atopijskim dermatitisom, skoliozo in psoriazo in drugimi boleznimi.
Izbor kandidatov opravijo osebni zdravniki otrok in šolarjev. Po pravilih ZZZS
naj bi otroku potrdili zdravstveno letovanje, če je v preteklem letu vsaj
2-3 x obiskal zdravnika ali bil hospitaliziran. Letos so lahko vključeni
otroci do 19. leta starosti;

-

Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami, prevoze, vzgojiteljski
kader, zdravstveni kader, zavarovanje otrok, materiale za delavnice,
organizacijo letovanj.

-

Vse aktivnosti, tečaji in tabori so za zdravstvena letovanja BREZPLAČNI plavalni tečaji za neplavalce, polplavalce in izpopolnjevalni tečaji, zabavna
tekmovanja, kvizi, Pokaži, kaj znaš, športne dejavnosti, različne športne igre
in tekmovanja, večerne aktivnosti- plesi, karaoke, modne revije, izvolitev miss

in mistra, pevski večeri…, izobraževalne dejavnosti in ustvarjalne delavnice,
šahovski in gledališki tabor, likovna kolonija.

Postopek prijave
Dopis in zdravstveni listi bodo poslani:
- neposredno staršem otrok, ki so se lani in predlani udeležili letovanja,
- osnovnim šolam in
- šolskim dispanzerjem,
zaradi trenutno še nejasne situacije v zvezi s ponovnim odprtjem šol.
Starši se boste lahko prijavili neposredno na MDPM Celje, po opravljenem
pregledu pri otrokovemu zdravniku, kjer vam bodo potrdili zdravstveni list, ki je
pogoj za uveljavljanje zdravstvenega letovanja. S tem listom se lahko prijavite na
MDPM Celje tako, da jim skopiran zdravstveni list pošljete po elektronski pošti ali
po redni pošti. Prijava je sprejeta, ko se plača prvi obrok.
Starši morate izpolniti VSE ZAHTEVANE PODATKE, tudi številko
zdravstvene izkaznica, zdravnik pa potrditi in žigosati zdravstveni list.
Z zdravstvenimi domovi so v MDPM za brezplačne preglede otrok
dogovorjeni.
Dopis in zdravstveni listi so bili poslani tudi osnovnim šolam. Priporoča se, da naj
starši, ki bi imeli težave z doplačilom zdravstvenega letovanja, stopijo v stik s
šolsko svetovalno službo (Stanka Goršič: stanka.gorsic@guest.arnes.si).
Zdravstvene liste bodo imeli tudi šolski in otroški dispanzerji.

Kontakt Medobčinskega Društva Prijateljev Mladine Celje

Medobčinsko Društvo
Prijateljev

Mladine

Celje
Kidričeva 3 – 3000 Celje
Tel : 03 4909180, 041 710810, Fax : 034909180
e-mail - mdpmcelje1@gmail.com
www.mdpm-celje.si

