‘letovanje otrok, mladostnikov in staršev’ - 2009


‘letovanje otrok, mladostnikov in staršev’ - 2010

Na 5 destinacijah:
 na Debelem rtiču, v Puntiželi, v Poreču, na
Malem Lošinju in v Savudriji,







je v 8 izmenah, natančneje, v
2 predšolskih izmenah,
5 osnovnošolskih izmenah in v
1 srednješolski izmeni, je

Skupaj letovalo
 268 oseb, od tega





‘letovanje otrok, mladostnikov in staršev’ - 2011

Na 6 destinacijah:
 na Debelem rtiču, v Puntiželi, v Poreču, na
Malem Lošinju, v Kranjski Gori in v
Savudriji,


je v 9 izmenah, natančneje, v






2 predšolskih izmenah,
5 osnovnošolskih izmenah,
1 srednješolski izmeni in v
1 družinski izmeni








Med otroki je bilo tudi
 14 otrok oz. mladostnikov s posebnimi
potrebami na brezplačnem letovanju



je v 8 izmenah, natančneje, v





1 predšolski izmeni, v
6 osnovnošolskih izmenah in v
1 srednješolski izmeni,

skupaj letovalo

Skupaj letovalo
 250 oseb, od tega

34 predšolskih otrok
226 osnovnošolcev,
4 srednješolci in
4 starši

Na 5 destinacijah:
 na Debelem rtiču, v Puntiželi, v Poreču, na
Malem Lošinju, v Piranu ,

31 predšolskih otrok
202 osnovnošolcev,
11 srednješolcev in
6 staršev

Med otroki je bilo tudi
 11 otrok oz. mladostnikov s posebnimi
potrebami na brezplačnem letovanju in
 1 otrok iz tujine kot samoplačnik



217 oseb, od tega






15 predšolskih otrok
181osnovnošolcev,
20 srednješolcev in
3 starši

Med otroki je bilo tudi
 11 otrok oz. mladostnikov s posebnimi
potrebami na brezplačnem letovanju in
 1 otrok iz tujine kot samoplačnik

Brezplačno je letovalo 97 otrok in 4 matere iz goriških
občin in 2 otroka slovenskih staršev iz Bosne in
Hercegovine.

Brezplačno so letovali 101 otrok in 6 mater samohranilk iz
goriških občin.

Brezplačno je letovalo 64 otrok in 2 starša iz goriških občin.

Skupaj smo izvedli 2265 dni regresiranega Zdravstvenega
letovanja, ki se ga je udeležilo skupaj

Skupaj smo izvedli 2265 dni regresiranega Zdravstsvenega
letovanja, ki se ga je udeležilo skupaj

Skupaj smo izvedli 2124 dni regresiranega Zdravstvenega
letovanja, ki se ga je udeležilo skupaj






217 otrok, med njimi je bilo
123 otrok, za katere so doplačilo plačali starši
78 otrok je letovalo brezplačno ‘Pomežik soncu’
16 otrok je letovalo brezplačno s soc.regr.občin

Porabljena humanitarna sredstva za brezplačno letovanje
otrok in staršev – skupaj 15.800 €. /zneski so zaokroženi/






212 otrok, med njimi je bilo
111 otrok, za katere so doplačilo plačali starši
74 otrok je letovalo brezplačno ‘Pomežik soncu’
27 otrok je letovalo brezplačno s soc.regr.občin

Porabljena humanitarna sredstva za brezplačno letovanje
otrok in staršev – skupaj 19.200 €. /zneski so zaokroženi/






200 otrok, ki so izkoristili
136 otrok, za katere so doplačilo plačali starši
57 otrok je letovalo brezplačno ‘Pomežik soncu’
7 otrok je letovalo brezplačno s soc.regr.občin

Porabljena humanitarna sredstva za brezplačno letovanje
otrok in staršev – skupaj 12.000 €. /zneski so zaokroženi/

‘letovanje otrok, mladostnikov in staršev’- 2012


Na 5 destinacijah:
o





Na 5 destinacijah:
o

na Debelem rtiču, v Puntiželi, v Poreču, na
Malem Lošinju, v Piranu ,

je v 7 izmenah, natančneje, v
o
o
o

‘letovanje otrok, mladostnikov in staršev’- 2013



je v 7 izmenah, natančneje, v
o
o
o

1 predšolski izmeni, v
6 osnovnošolskih izmenah in v
1 srednješolski izmeni

na Debelem rtiču, v Puntiželi, v Poreču, v
Savudriji in v Piranu ,

1 predšolski izmeni, v
5 osnovnošolskih izmenah in v
1 srednješolski izmeni

skupaj letovalo

skupaj letovalo





238 oseb, od tega
o
o
o
o
o

13 otrok oz. mladostnikov s posebnimi
potrebami na brezplačnem letovanju in
1 otrok iz tujine kot samoplačnik

Brezplačno so letovali 104 otroci iz goriških občin.
Skupaj smo izvedli 2224 dni regresiranega
Zdravstvenega letovanja, ki se ga je udeležilo skupaj


o

o

110 otrok, za katere so doplačilo plačali
starši
103 otroci so letovali brezplačno s
pomočjo donacij iz pobude ‘Pomežik
soncu’
1 otrok je letoval brezplačno s pomočjo
socialnega regresa matične občine

24 predšolskih otrok se je letovanja udeležilo z
delnim plačilom staršev in z namenskimi donacijami

31 predšolskih otrok
140 osnovnošolcev
15 srednješolcev in
2 starša

Med otroki je bilo tudi
o

10 otrok oz. mladostnikov s
posebnimi potrebami

Brezplačno je letovalo 108 otrok in 2 starša.
Skupaj smo izvedli 834 dni regresiranega
Zdravstvenega letovanja, ki se ga je udeležilo


214 otrok, med njimi je bilo
o



o
o
o
o

24 predšolskih otrok
197 osnovnošolcev
17 srednješolcev in

Med otroki je bilo tudi

188 oseb, od tega

84 otrok, med njimi je bilo
o
o

30 otrok, za katere so doplačilo plačali starši
50 otrok je bilo na zdravstvenem letovanju
brezplačno s pomočjo donacij ‘Pomežik soncu’

o



4 otroci so bili na zdravstvenem letovanju
brezplačno s pomočjo socialnega regresa
matične občine
52 otrok in 2 starša so se udeležili brezplačnega
letovanja s pomočjo donacij iz pobude Pomežik soncu




20 otrokom so letovanje v celoti plačali starši
30 predšolskih otrok se je letovanja udeležilo z delnim

Obrazložitev:
Upravni odbor MDPM za Goriško se je na svoji izredni
seji, dne 23. julija 2013, seznanil z rezultati oz. vplivi
novih pogojev uveljavljanja zdravstvenega regresa in
posledično z izvajanjem Pogodbe o izvajanju
zdravstvenega letovanja za otroke v letu 2013.
Upravni odbor ugotavlja:
- da društvo v nobenem primeru ne krši določil
pogodbe za izvajanje zdravstvenega letovanja;
- da društvo ni bilo pravočasno in primerno
seznanjeno z odločitvijo Zdravstvenega doma in
Zavarovalnice/OE Nova Gorica o novih pogojih za
pridobitev 'zdravniškega potrdila', ki je podlaga za
uveljavljanje zdravstvenega regresa,
- da so nova navodila prejeli le zdravniki v
Zdravstvenem domu Nova Gorica, ne pa tudi
zdravniki v drugih območjih v Sloveniji, niti ne
zdravniki v Zdravstvenih domovih znotraj OE Nova
Gorica,
- iz tega sledi, da so zaradi 'novih navodil' prikrajšani
otroci na goriškem, saj je v tem primeru kršeno
načelo enakosti oz. enakih možnosti,
Upravni odbor je v nadaljevanju:
- podprl vsa prizadevanja predsednice Nadzornega
odbora društva in predsednice društva v smeri
spoštovanja zaveze, da morajo biti otrokove koristi
glavno vodilo in sprejel
Sklep:
- da predlaga staršem otrok, ki bodo (so) brezplačno
letovali zaradi socialne indikacije, da zaprosijo
otrokovega osebnega zdravnika za uveljavljanje
zdravstvenega regresa.

plačilom staršev in z namenskimi donacijami

Zdravstveni regres – skupaj 38.653,12 €

Zdravstveni regres – skupaj 13.694,28 €

Porabljena humanitarna sredstva za brezplačno
letovanje 104 otrok– skupaj 15.900 €.

Porabljena humanitarna sredstva za brezplačno
letovanje108 otrok in 2 staršev – skupaj 25.375 €.

UO MDPM za Goriško sklep utemeljuje s
prepričanjem, da psihosocialni razlogi predlaganih
otrok za brezplačno letovanje kažejo na to, da bo
letovanje ob morju imelo pozitivne učinke na
otrokovo celovito zdravstveno stanje.

