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Ако някой има опит, да помогне....
Posted by svet - 13 Авг 2011 13:16

_____________________________________

Ето го казуса ми: В началото на годината намерих познат (уж приятел), който се съгласи да ме
назначи по програма за заетостта, а аз му помагах от къщи с някои неща.... Приготвяхме
документи, изглеждаше сигурно... Но понеже той трябва да плаща за половината време, каза, че
няма пари и трябавше да му дам предварително 1000 лева за негова сигурност. Човекът усмихнат, приветлив, приятел, честен уж....
Да, ама нещо закъсня с документите и не ни одобриха, а после вече я нямаше тази програма....
И започна с обещанията, че ще ми ги върне тези пари. А НЯМАМ ДОКУМЕНТ, че съм му ги дала,
само присъстваше човек като свидетел, който всъщност му ги връчи от мое име.

Преди 2 месеца майка ми се разболя тежичко във Варна и трябваше да я докарам по нкакъв
начин дотук. Излезе ми доста скъпо! Длъжникът ми само ми съчувстваше и обещаваше, че ще
ми върне парите.
Така до момента, в който докарах майка ми ту в тежко състояние и започнаха мъките по
болници, мастни клиники и варианти да отърве операцията. В началото на месеца влезе вече за
операция и трябавше да платя за нкакъв консуматив 1600лв. Поисках си по-настойчиво парите
от длъжника ми и пак получих обещания, но излязох и виновна, че го притискам! А човекът е на
почивка с цлото си семейство!!!
След вече още по-настойчивите ми искания да ми ги върне веднага, защото всеки ден се дават
доста паи за допълнителни лекарства, а и в понеделник ще я изписват и трява да платя още
около 1000 лева, длъжникът ми се обиди още повече, че го притеснявам, че го мисля за мошеник
и... престана да вдига телефона си дори.
Вече съм в доста заеми, трябва да взема още отнякъде.... И не знам как да си прибера тези
пари, който ако бяха стояли в банка, поне и лихви щях да имам. Защо съм ги дала?!? ЗАщото
знам какво е да нямаш и да си на зор и давам не от излишъка си, а от това, което имам за
ежедневните ми нужди. Аз се наказвам, обаче помагам - характер на наивник или глупак,
вероятно......
А веднага ме опознават, че не съм от онези, които ще си търсят парите по познатите начини в
тази абсурдна страна. Имам вече спечелено преди 5 години едно изпълнително дело за не
малка сума, но съдия-изпълнителката нищо не прави по въпроса. Само дето дадох още пари за
делото, адвокати, държавни такси....
Тук не мога да го съдя тоя, защото нямам документ, а само свидетели. Той няма да ми ги върне
доброволно, има много заеми от други хора и явно така я кара. Мога да го опиша добре в
медиите и ще му срина бизнеса, обаче освен, че е направя на него мръсно, няма аз да си получа
парите. Следователно - не е това начина.
А как тогава?!?
============================================================================
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Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by Зорница Войничанска - 12 Окт 2014 11:31
_____________________________________

Имали данъчни облекчения за собственик на фирма ЕООД,който може да финансира
обучението ми за висше образование,а в замята той да получи данъчни облекчения за
парите,с които ще се финансира обучението ми?Има ли паричен праг на тази сума? В
какъв размер може да се дарява и съответно каква част от сумата може да е облекчена?
Ако има някой опит и яснота по въпроса,моля да сподели.
============================================================================

Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by dianna_68 - 14 Окт 2014 04:42

_____________________________________

Никоя фирма няма да ти финансира висшето образование. Хората с увреждания са освободени
единствено от таксите за кандидастване и от семистриалните такси. Всичко друго се заплаща.
============================================================================

Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by Зорница Войничанска - 16 Окт 2014 12:33
_____________________________________

Четох това в интернет даже попитах и един социален работник и ми показа,как изглежда
една такава декларация в която собственик на фирма може да финансира обучението,а в
замяна да има данъчни облекчения.
============================================================================

Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by dianna_68 - 17 Окт 2014 20:55

_____________________________________

Няма такова нещо. Дарение само с бележка не става. То всеки може да даде бележка. Има куп
документи, които трябва да се оформят за едно дарение.Фирмите трудно дават дарения защото
ги облагат с данък върху дарението. Това е една от причините да не дават дарения. Друга
причина е, че по вече фирми си укриват печалбите документално и излизат на загуба за да не
плащат данъци и като направят дарение данъчните ще ги дърпат. Хем са на загуба хем правят
дарение. Навремето предприятията по време на социализма, изпращаха работниците си да
следват за тяхна сметка тоест работниците бяха стипендианти на предприятията. Сега такова
нещо няма. Искаш да учиш плащаш. Днеска безплатен обяд няма. А ти първо си завърши
средното образование пък тогава мисли за висше. Докато завършиш много неща ще се
променят.
============================================================================
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Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by Зорница Войничанска - 13 Дек 2014 11:21
_____________________________________

Тази година ми предстои завършване на основно образование в самостоятелна форма на
обучение съм и ми казаха,че въпреки че ще полагам изпити по всички общообразователни
предмети после при изчисляване на общия резултат в дипломата някой от оценките по
предмети не влизат. Ето това са всички учебни предмети,на които ще държа изпити:
БЕЛ ,Английски език ,
Математика,Информационни технологии,
История,География,Биология,Физика,
Химия,Музика,Изобразително изкуство,Технологии,
ЗИП БЕЛ,ЗИП Химия,ЗИП Изобразително изкуство
Кои предмети влизат и кои не при сумиране на общия резултат за дипломата? И друго как
се изчислява общия бал,с който ще влизам във Професионална гимназия? Ще влизам с
Биология,Химия и БЕЛ. Това са балообразуващи предмети,които се искат.
Много ще съм ви благодарна ако ми разясните повече.
============================================================================

Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by Зорница Войничанска - 05 Ян 2017 11:55
_____________________________________

Моля Ви, за малко разяснение относно помощите за хора с увреждания. Казват,че хората с
увреждания в зависимост от степента на увреждането и процента инвалидност ще
получават по 930 лв. месечно. Какви са условията и какви са критериите, по които се
отпуска помощта и кои лица не може да я получават? Вярно ли е,че тази помощ могат да я
получават лица,които не са навършили 20 годишна възраст? Вярно ли е,че получавайки
такава помощ се маха помощта за интеграционните добавки?
============================================================================

Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by viki i mama - 05 Ян 2017 15:03

_____________________________________

От 01.01.2017г има промяна в парите получавани от децата с увреждания. Родителите на
децата с увреждания вече ще бъдат подпомагани по нов начин - те ще получават месечна сума,
с която да покриват нуждите на детето, включително и да наемат личен асистент. Размерът на
сумата ще бъде различен, според степента на увреждане на детето - най-голямата сума от 930
лева ще получават децата с 90 и над 90 процента степен на увреждане, а най-малката сума - 350
лева - ще бъде за децата със степен от 50 до 70 процента. От социалното министерство
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уверяват, че децата, които вече ползват асистент по програма, ще го запазят до изтичане на
срока на програмата, като в същото време ще получават и помощта. В тези суми са вслючени
абсолютно всички получавани помощи до сега.

www.novini.bg/news/399192-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC% …
%D0%BD%D0%B5.html
============================================================================

Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by katrinata - 11 Ян 2017 10:21

_____________________________________

Здравей, Зорница
Напиши моля, на колко години си и дали учиш и ще ти отговоря подробно.
Хубав ден.
============================================================================

Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by Зорница Войничанска - 18 Мар 2017 13:54
_____________________________________

Здравейте приятели,
Пиша тук,защото не знам към кого да се обърна за помощ. Бих искала да Ви помоля за една
лична услуга и помощ и ако може някой да ми помогне. Става дума за това,че ми е необходим
фотоапарат от тези дигиталните, компактните с които да мога да снимам и да качвам снимки на
компютъра си чрез USB кабел. Един такъв апарат е от порядъка на 250 до 350лв и аз не мога
да си го позволя,но ми е нужен Ако има някой такъв, който да е работещ, да е със зарядно и
батерия,която се зарежда чрез електричество и карта памет бихте ли ми го дали?
Съжалявам,че моля за това, но нямам към кого друг да се обърна за помощ. За жалост нямам
финансови средства и не мога да си го позволя.
Имам един апарат, но той не струва нищо, защото е с алкални батерии и трябва постоянно да се
сменят... и не ми върши полезна работа. Затова ми трябва апарат със зареждаща се батерия от
електричество, да има хубава и здрава батерия, за да ми служи и дълго време. Не държа
непременно апарата да е последен модел и марка, за мен е важно да може да прави хубави
снимки и да е здрав, за да ми служи дълго време. Все пак ще имам и дипломиране и други
събития в живота си и ми се иска да ги запечатам за спомен.
Много се надявам да има добри хора,които да могат да ми осигурят такъв.
Благодаря Ви предварително!
============================================================================

4/5

network-hv - Национална мрежа на хора с увреждания
Generated: 21 November, 2018, 00:17

Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by kobrata - 18 Юли 2018 14:32

_____________________________________

...............
============================================================================

Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by kobrata - 18 Юли 2018 14:33

_____________________________________

.
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Re: Ако някой има опит, да помогне....
Posted by kobrata - 30 Юли 2018 08:41

_____________________________________

*
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