CASTEJÓNGO UDALAREN GIZARTE LARRIALDIETARAKO EDO/ETA
GIZARTERATZE PROZESUETARAKO DIRULAGUNTZAK

ESKATZAILEA:
Izen-deiturak: ...................................................................................................................................
Telefonoa:........................................................................................................................................
Helbidea: ........................................................................................................................................
C. FAMILIA UNITATEAREN DATU EKONOMIKOAK (diru-sarrerak)
1. deitura

2. deitura

Izena

(*) Kontzeptua

(*) Hilabete
honetako dirusarrerak

Honako hau ADIERAZTEN DUT:
NIRE FAMILIA UNITATEA ......... ADINGABEZ OSATZEN DA

ESKATZEN DUT:
Larrialdirako Laguntza
- BIZI IZANDAKO GERTAERA deskribatzea (espero ez zen gertaera, uste gabea, egoera
harrigarria)
- BAPATEKO ALDAKETA OKERREN azalpena (pertsonari, bere familiari edo ondasunei
eragiten dien kaltea, gertaeraren aurreko egoera alderatzea ondorengoarekin.
Gizarteratze prozesuetarako laguntza
- Prestakuntza – Garraioa – Kontziliazioa edo/eta ekintzailetza.
E. ESKATUTAKO LAGUNTZAREN KONTZEPTUA

ZENBATEKO
A

a) BIZILEKUA
a.1) Alokairua, hipoteka-mailegua, gela, beste bizilekuren bat, komunitate
gastuak
a.2) Etxebizitza berriaren kontratua
b) OINARRIZKO HORNIDURAK
b.1) Ur hotza eta beste zerbitzuen banaketa gastuak
b.2) Argindarra, gasa, berogailua, ur bero zentrala eta beste erregaiak.
b.3) Oinarrizko hornigaien alta-kontratuak
c) ELIKADURA ETA HIGIENEA
c.1) Eguneroko elikadura eta garbitasuna
d) PRESTAKUNTZA, LANERATZE ETA GIZARTERATZE BIDEA
e) OINARRIZKO BESTE HAINBAT PREMIA

KONPROMISOA HARTZEN DUT eskatutako laguntza ordaindu izanaren faktura Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuan aurkezteko, laguntza eman eta hilabeteko epean. Emandako laguntza
itzuliko dut, gastua egiten ez badut.

ERANSKINA

NAOn argitaratua, L2110257 iragarki-kodearekin

Adierazpen honen erantzukizuna NIREA DA, eta nire egiten ditut informazioa ezkutatzeak edo
dirulaguntza adierazitako premia asetzeko erabili ez izanaren Ondorioak*.

Castejónen, 202..........(e)ko .....................(a)ren ..........(e)(a)n
Sinadura

*Ondorioak: oinarrizko gizarte zerbitzuak ez du laguntzarik tramitatuko kontzeptu horretarako
edo antzeko beste baterako urtebeteko epean, jaso denetik edo gastua egiaztatu denetik.
Zerbitzu honek adierazitakoaren gaineko azalpenak edo justifikagarriak eskatzen ahal ditu,
egokia bazaio, eta faltsukeria, informazio ezkutatzea edo emandako laguntzaren erabilera
okerra egiaztatzen badu, zenbateko hori erreklamatuko du demanda betearazle bidez
.

GIZARTE ARLOKO TEKNIKARIEN BALORAZIO TXOSTENA

Teknikari arduradunek balorazioa egin ondoren, honako hau ebatzi da:
- Eskaera ONARTZEA arrazoi hauengatik.........................; beraz, zenbateko hau esleitu
da:................................. €

– Eskaera UKATZEA, arrazoi hauengatik ..........................................................……………………
………………………………………………………………………………………..

Castejónen, 202 ....(e)ko ................(a)ren ..........(e)(a)n

Sin.: Arduradun teknikoa

ERANSKINA

NAOn argitaratua, L2110257 iragarki-kodearekin

