Sklad za usposabljanje žensk
VLOGA ZA POSPEŠEVANJE KVALIFIKACIJSKIH UKREPOV ZA ZAGOTOVITEV EKSISTENCE
Ime:

Naziv:

Priimek:

Naslov (p. št., kraj, ul. v skladu s CRP):

Datum rojstva:

Številka soc. zavarovanja

Tel.:

e-pošta:

Zakonski stan

poročena

samska

Otrok/-a/-ci / število:
Samohranilka

ločena

vdovela

leto/-i/-a rojstva/-ev:
da

ne

Bančni podatki:
BIC:

IBAN:

PODATKI O DOSEDANJI IZOBRAZBI IN FINANČNEM POLOŽAJU
Najvišja zaključena izobrazba:
Prejemam zakončevo preživnino

Prejemam javne
podpore
Oblika
stanovanja

da

da
ne

najemno stanovanje
skupnost

mesečno €

ne

Če, katere in v
kateri višini?
(mesečno)
lastninsko stanovanje

lastna hiša

Fiksni stroški/finančne obremenitve
Podatki o načrtovanem kvalifikacijskem ukrepu
Vrsta
izobrazbe
Skupno trajanje
izobraževanja

Pričetek
izobraževanja

Skupni stroški izobraževanja

Višina zaprošene
podpore

Cilj izobraževanja
(oblika uporabe, navedba
pričakovane zaposlitve)

stanovanjska

Za kaj se zaprosi
za podporo?
(enkratni dodatek, dodatek
za dobo x mesecev za
financiranje tegale:

Obrnite!
Referat za ženske in enake možnosti dežele Koroške
8.-Mai-Straße 18/III - 9020 Klagenfurt/Celovec - 050 536 31330
frauen@ktn.gv.at - www.frauen.ktn.gv.at

Prošnji je treba priložiti naslednja dokazila:




potrdilo o državljanstvu ali časovno neomejeno dovoljenje za bivanje
listek o prijavi bivališča
dokazilo o dohodkih

1. s predložitvijo odločbe o dohodnini, potrdilo o prejemkih delojemalca, odločbe o določitvi
davčne
vrednosti ali pri davkov prostih prejemkih s potrdilom izplačevalca prejemkov
2. O posebnih izdatkih, morebitnih davka prostih prejemkih ter inozemskih prejemkih je treba
podati izjavo. Zlasti pri inozemskih dohodkih se lahko zahtevajo tudi druga dokazila o dohodkih
ali dela
le-tega;






prošnje in odobritve oz. odklonitve drugih podpor ali dodatkov
poročni list ali listino o razvezi zakona
dokazila o kvalifikacijskem ukrepu
stroškovni načrt

S svojim podpisom potrjujem pravilnost navedb in poleg tega potrjujem, da je bila
možnost vseh siceršnjih javnih in zasebnih dodatkov izčrpana. S svojim podpisom
nadalje sprejemam, da imajo nepravilni oz. nepopolni podatki oz. prekinitev ali ukinitev
kvalificiranja za posledico takojšnjo terjatev vračila odobrenih podpornih sredstev s
pribitkom obresti.
Dosego cilja kvalifikacijskega ukrepa je treba dokazati po njegovem uspešnem
zaključku.

____________________
(kraj, datum)

Informacije in vprašanja

_____________________________________
(lastnoročni podpis prosilke)

Za informacije in vprašanja vam je rade volje na razpolago
gospa Patricia Blaskovic. Po telefonu jo dosežete na
050 536 41381 ali na e-naslovu
patricia.blaskovic@ktn.gv.at.

