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POTRDITEV NAZIVA »PROSTOVOLJSTVU
PRIJAZNO MESTO«

LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV
– PUNAT 2019

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva že več kot
25 let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. V torek, 14. maja, je
v kulturnem domu Črna na Koroškem potekala slavnostna podelitev
priznanj, na kateri so podelili nazive Naj prostovoljec in Naj prostovoljka,
zaposlena v javni upravi, Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev,
Junaki našega časa in Prostovoljstvu prijazno mesto.
Občina Radlje ob Dravi je potrdila naziv Prostovoljstvu prijazno mesto, na
kar smo izredno ponosni in veseli. Častno pokroviteljstvo na slovesnem
dnevu prostovoljstva je prevzel predsednik vlade, gospod Marjan Šarec,
ki se je prireditve tudi udeležil in podelil priznanja.
Občina Radlje ob Dravi prepoznava pomen prostovoljnega dela občanov,
sofinancira delovanje društev, izvaja projekt Prostofer, v okviru katerega
se omogočajo brezplačni prevozi starejšim občankam in občanom in so
šoferji prostovoljci, podpira delovanje Večgeneracijskega centra Dogaja
se!, Center aktivnosti Koroške in s pomočjo prostovoljcev organizira
številne dogodke in prireditve, ki jih brez njihove pomoči ne bi mogli
izpeljati.Zahvala gre vsem prostovoljnim organizacijam, društvom in
posameznikom, ki s svojim delom prispevajo k boljši in uspešnejši družbi.

Še dober mesec nas loči od konca pouka in začetka počitnic, ki s seboj
prinašajo brezskrbne dni, ki jih lahko vaš otrok preživi s svojimi vrstniki na
morju, v duhu kolonij, ki smo jih poznali včasih.
RKS, Območno združenje Radlje ob Dravi, tako letos že 23. leto zapored
organizira letovanje otrok v Mladinsko počitniškem domu Frankopan v
Punatu na otoku Krku. 10-dnevno letovanje bo potekalo od 6. avgusta do
16. avgusta. Z zbiranjem prijav smo že začeli.
Otroci lahko letujejo na podlagi zdravstvene napotitve osebnega
zdravnika, saj se je Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Radlje ob
Dravi, tudi letos uspešno prijavilo na javni razpis ZZZS za sofinanciranje
programa zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev v višini 14.440,40
evra. Otroci se lahko letovanja udeležijo s sofinanciranjem s sredstvi iz
javnega razpisa, če imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni
hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od preteklega razpisa – od 17.
februarja 2018 do 28. februarja 2019) ali so bili pogosteje bolni (dva ali
več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa –
od 17. februarja 2018 do 28. februarja 2019), na predlog otrokovega
osebnega zdravnika.
Seveda lahko otroka prijavite na letovanje tudi kot samoplačnika s
sofinanciranjem s strani Občine Radlje ob Dravi. Občina Radlje ob Dravi,
kot otrokom prijazno Unicefovo mesto ter mladim prijazna občina, si
prizadeva, da bi se letovanja otrok in šolarjev udeležilo čim večje število
otrok, ne samo tisti, ki so tja napoteni zaradi zdravstvenih težav. Zato je
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sklenil, da z organizatorjem letovanj,
Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem Radlje ob Dravi, ki
mu je v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije priznan poseben
status, sklene pogodbo o sofinanciranju letovanja otrok. Tako bo Občina
Radlje ob Dravi letovanje sofinancirala s proračunskimi sredstvi, na
podlagi vloge staršev in glede na dohodke družine za otroke do 17. leta
starosti. Možnost sofinanciranja s strani Občine Radlje ob Dravi je do
100-odstotna. Lestvico sofinanciranja lahko najdete na občinski spletni
strani, na povezavi: http://www.radlje.si/novice/2372.

Občina Radlje ob Dravi

OBISK MINISTRA ZA KULTURO
V sredo, 15. maja, je občino Radlje ob Dravi obiskal minister za kulturo,
gospod mag. Zoran Poznič.
Seznanili smo ga s projekti občine na področju kulturne dediščine;
obnova Kalvarije oz. križevega potu, obnova Marijinega znamenja, skupni
prometni prostor Cerkveni trg, Center sonaravnega in trajnostnega
gospodarjenja z gozdovi PRO SILVA v Dvorcu, obnova Sokolskega doma,
prevzem Kulturnega doma od Kulturnega društva Radlje. Beseda je tekla
tudi o možnostih sodelovanja.
Minister je povedal, da se pripravlja uvedba kulturnega evra, s čimer
bodo omogočene možnosti izvajanja razpisov za financiranje kulturnih
projektov.
Veselimo se sodelovanja.
Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi želi na ta način omogočiti otrokom doživeti
nepozabno izkušnjo, povečati interes za tovrstno letovanje in zagotoviti
dolgoročno vzdržnost izvajanja programa letovanja.
Več informacij o letovanju lahko dobite pri osebnem zdravniku otroka ali
na OZ Radlje ob Dravi (040 250 134, 02 887 30 52).

								
OZRK Radlje ob Dravi

OBVESTILO
Spoštovani,
obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »Regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve pomoči«, v času od petka, 24. 5. 2019 od
20. ure ter do sobote, 25. 5. 2019 do 17. ure, začasna popolna zapora
občinske ceste št.
- LK št. 346211, Malgajeva ulica, na odseku od začetka parkirnega
prostora do križišča z Mariborsko cesto;
- LK št. 346451, Tima – Mariborska cesta.
Prosimo za razumevanje.
Občina Radlje ob Dravi

