УПУТСТВО

Којим се ближе регулишу висина одобрених средстава, приоритети исплата и други критеријуми који су у вези са коришћењем средстава Фонда.
ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ
Захтеви за доделу помоћи из средстава Фонда солидарности упућују се синдикалној организацији, преко које је члан синдиката организационо повезан са Синдикатом ПТТ Србије.
Синдикална организација прегледа захтеве и оне који по одредбама Правилника имају
основа, доставља Управном одбору фонда солидарности. Предлог сачињава на одговарајућем
обрасцу, који мора бити потписан и оверен печатом синдикалне организације.
Захтеви се достављају једанпут месечно, најкасније до 17-ог у месецу.
Уколико у Фонду нема довољно средстава, предност имају чланови који се први пут
обраћају за помоћ .
Из медицинске документације треба да је јасно утврђена терапија како би чланови Управног одбора на истој правилно засновали одлуку.
Уз рачун за купљене лекове у иностранству, мора се приложити и потврда лекара специјалисте, да лек нема адекватну замену у земљи. Привремено, док је територија Аутономне
покрајине Косово и Метохија, ван јурисдикције Републике Србије, Синдикална организација
Приштина, ће моћи достављати рачуне исказане у страној валути (еврима).
Право на помоћ из средстава чланарине Фонда солидарности остварује се по једном
основу једанпут годишње а максимално два пута годишње по свим основама, изузев права по
основу члана 5. тачка 3, члана 5. тачка 4, члана 5. тачка 7., члана 5. тачка 8. и члана 5. тачка 9.
Нечитка, факсом копирана документација и документација директно примљена од чланова Фонда, неће се разматрати и биће враћена Синдикалној организацији.
У циљу правилнијег доношења одлука о висини одобрених средстава солидарне помоћи
дефинишу се теже болести и поремећаји здравственог стања којима треба дати приоритет
приликом решавања захтева упућених Фонду, и то:
- малигне болести и интра-кранијални тумори;
- теже болести крви и крвних органа који захтевају хируршке захвате, трансплантацију
органа и ткива;
- хронична бубрежна инсуфицијенција на дијализи и после трансплантације;
- активна ТБЦ;
- тежи облици поремећаја метаболизма;
- урођена и дегенеративна обољења нервно - мишићног система;
- епилепсија;
- тежа неуропсихијатријска обољења са хоспитализацијом;
- тежи облици стерилитета који захтевају сложене третмане,
- тешки облици кардиоваскуларних и други обољења који захтевају хируршке захвате;
- уролошке и гастроентеоролошке болести које захтевају хируршке захвате;
- теже урођене мане као и друга тешка обољења.
У циљу рационалног коришћења средстава, Управни одбор се пре почетка седнице упознаје са висином расположивих средстава.
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ВИСИНА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА
На основу члана 5. Правилника, средства Фонда одобравају се и користе за:
1. Плаћање трошкова;
а/ болничког лечења и здравствених услуга , за члана фонда према рачунима а највише
10.000,00 динара, а за члана уже породице 50% од износа рачуна а највише 7.500,00динара,
б/ продуженог стационарног лечења у одговарајућим рехабилитационим центрима за члана
фонда;
Трошкови продуженог стационарног лечења у одговарајућим рехабилитационим центрима
одобравају се само члановима фонда у износу рачуна, а највише 10.000,00 динара.
2. Набавку лекова и ортопедских помагала
a/ Лекови
Члану Фонда одобрава се помоћ за купљене лекове у висини рачуна а највише 10.000,00 динара,
Члану уже породице одобрава се помоћ 50% од износа рачуна, а највише 7.500,00динара.
б/ Помагала
Члану Фонда и члану уже породице одобрава се помоћ за купљено помагало у висини од 50%
износа рачуна, а највише 5.000,00 динара.
3. Смрт члана Фонда, члана уже породице и смрт родитеља члана Фонда
Помоћ по наведеном основу одобрава се:
a/ у износу од 20.000,00 динара за смрт члана Фонда,
б/ у износу од 10.000,00 за свако малолетно дете умрлог члана Фонда,
ц/ у износу од 20.000,00 динара за смрт члана уже породице,
д/ у износу од 10.000,00 динара за смрт родитеља члана Фонда.
4. Помоћ члану Фонда, који је на непрекидном боловању (сем код боловања код којег
је надокнађено 100% зараде)
Помоћ по наведеном основу одобрава се у износу од 10.000,00 динара.
5. Друге случајеве, где се на основу писменог захтева члана Фонда и потребне медицинске документације, може утврдити потреба и оправданост помоћи члану Фонда:
Помоћ по наведеном основу одобрава се:
а/ Без приложених рачуна a за теже болести у износу од 10.000,00 динара
б/ У висини приложених рачуна а највише 10.000,00 динара.
6. Управни одбор фонда солидарности може одобрити помоћ члану уже породице на
основу захтева члана, медицинске документације са дијагнозом као и потврде о
незапослености (за пунолетно лице)
Помоћ по наведеном основу одобрава се: без приложених рачуна, а за теже болести у износу од
10.000,00 динара.
7. Рођење и усвајање детета
Помоћ по наведеном основу одобрава се у износу од 10,000,00 динара.
8. Ублажавање последица елементарних непогода или ванредних догађаја на објекту
за становање члана Фонда
Помоћ по наведеном основу одобрава се у износу до 15.000,00 динара.
9. Помоћ члану Фонда који је на радном месту претрпео оружану пљачку или ујед
пса
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Помоћ по наведеном основу одобрава се у износу од 7.000,00 динара за претрпљени страх и бол
приликом оружане пљачке и 4.000,00 динара приликом уједа пса на радном месту.
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