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Нови Сад
15.05.2020                                                                              СО ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Предмет: Понуда за превенцију радне инвалидности

Поштовани-а,

               Обавештавамо вас у име Фондације солидарности радника, да вашој синдикалној
организацији можемо понудити  3 местa за упућивање радника на седмодневни   боравак у
циљу превенције и рехабилитације радника у С.Б за рехабилитацију Бањица , Сокобања
                Боравак је на бази бањског медицинског дана који обухвата:
- пун пансион у двокреветним  и трокреветним собама 
- преглед лекара и дијагностику, комплетна физикална терапија...
- екг , спирометрију , мерење шећера , притиска ...
- три терапијске процедуре-зависно од дијагнозе и договора са лекаром

               Термин боравка за реализацију превенције и рехабилитације радника је 
од 07.06.-14.06.2020 године, по цени 19.530,00 од динара са  урачунатом боравишном таксом
и осигурањем.
           За чланове породице цена боравка је иста, с тим да  деца  до 4 године  старости у
заједничком  лежају не плаћају, али и  немају оброк,уколико користе и оброк цена је 850,00,
Дечији пансион комплетан  износи 1.600,00 динара и плаћају га деца сторости до 11 година.
        У цену боравка не улазе трошкови превоза, који би накнадно били обрачунати , у
зависности којим ће се превозом ићи(организовано или редовном аутобуским линијом)
               За чланове породице боравак може да се плати у 6  једнаких месечних рата путем
уговора са Фондацијом.
          Молимо Вас да нам најкасније  до  29.05.2020 године, на адресу, е-маил или факс
Фондације,доставите списак корисника са подацима:
 име и презиме,
 јединствени матични број грађана (ЈМБГ),
 адресу становања,
 број телефона,
            Молимо Вас да нам у допису нагласите уколико неко путује сопсвеним превозом
            Скрећемо вам пажњу и молимо вас да нас благовремено обавестите каква је 
заинтересованост за коришћењем рекреативног одмора како би упражњена места могли да 
понудимо другим организацијам
               
     С поштовањем,                                                                    
                                                                                                   Управиттељ Фондације     
                                                                                                           Јасна Пламенац
                                                                                                                    УУ
                                                                             

______________________Фондација солидарности за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор радника_____________________

Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина

ФОНДАЦИЈА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈУ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ 
И РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР РАДНИКА
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