RODINY S DEŤMI
1.
NARODILO SA VÁM DIEŤATKO, ALEBO VIAC DETÍ SÚČASNE?
O finančný príspevok pri narodení dieťaťa v sume 100 eur nás požiadajte
najneskôr do dovŕšenia 6 mesiacov veku dieťaťa. Ak sa vám narodilo viac detí
súčasne, vyplatíme Vám príspevok na každé dieťa zvlášť.

SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY
PRE STAROMEŠŤANOV
POSKYTOVANÉ MESTSKOU ČASŤOU
STARÉ MESTO

2.
TVORÍTE RODINU S NAJMENEJ ŠTYRMI NEZAOPATRENÝMI DEŤMI?
Podporíme Vás sumou maximálne 100 eur ročne na každé vaše
nezaopatrené dieťa, ak tvoríte rodinu s najmenej štyrmi nezaopatrenými
deťmi. Finančný príspevok možno poskytnúť napríklad na preplatenie
nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového
vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času, či materskej školy.
Rovnako ho možno použiť na poplatok za účasť na výlete organizovanom
materskou, základnou a strednou školou, ako aj na školu v prírode.
3.
SME ZRIAĎOVATEĽOM DETSKÝCH JASLÍ pre deti od 1 roka do 3
rokov. Služba je určená rodičom pracujúcim, pripravujúcim sa na trh práce,
študentom na strednej alebo vysokej škole.
4.
FINANČNÚ DOTÁCIU NA STRAVU PRE DIEŤA najviac v sume 1 euro
na deň a DOTÁCIU NA ŠKOLSKÉ POTREBY A POMÔCKY ročne najviac v sume
33,20 eur na dieťa, môžeme v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny poskytnúť, ak dieťa navštevuje MŠ, alebo ZŠ na území Starého
Mesta a čistý príjem rodiny počas ostatných 6 mesiacov bol najviac vo
výške životného minima, alebo sa rodina nachádza v hmotnej núdzi.

JEDNOTLIVEC, RODINA
1.
JEDNORAZOVÚ DÁVKU V HMOTNEJ NÚDZI maximálne v sume 50
eur pre jednotlivca a maximálne 100 eur pre rodinu s nezaopatrenými deťmi
Vám môžeme poskytnúť, ak poberáte štátnu sociálnu dávku v hmotnej
núdzi.

SME TU PRE VÁS STAROMEŠŤANIA,
MÔŽETE SA SPOĽAHNÚŤ

2.
PRÍSPEVOK V NÁHLEJ NÚDZI v maximálnej výške 100 eur, ak žijete
sám a maximálne 150 eur, ak sa staráte o nezaopatrené deti, môžete získať,
ak príjem všetkých členov domácnosti nepresahuje 1,5 násobok životného
minima a podstatne sa Vám znížil príjem kvôli nepriaznivému zdraviu, alebo
Vám nezavinene stúpli náklady na bývanie, narodil sa Vám člen rodiny, alebo
umrel Váš blízky.

SENIORI

SOCIÁLNE SLUŽBY PRE SENIOROV

1.
PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE V SUME 1,50 eura; resp. V SUME
1 eura na jeden obed vo vybraných zariadeniach verejného stravovania,
poskytneme poberateľom starobného, predčasne starobného alebo
invalidného dôchodku. Výška príspevku závisí od výšky Vášho dôchodku.

1.
DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA Vám pomôže vo Vašej
domácnosti so starostlivosťou o Vás, o Vašu domácnosť, odprevadí Vás
k lekárovi, poskytne sprievod na prechádzke, alebo prinesie hotový obed.

2.
PRÍSPEVOK NA DOPRAVU V SUME 2,50 EUR NA KAŽDÚ JAZDU za
Vaším lekárom, do špecializovanej ambulancie, nemocnice, liečebne,
prípadne na dopravu do Vášho denného stacionára môžete požiadať, ak
poberáte starobný dôchodok alebo ste klientom denného stacionára.
S ľubovoľnou taxislužbou ktorú si vyberiete ušetríte na ceste z domu
k lekárovi a späť spolu 5 eur.
3.
V DENNOM CENTRE určenom Staromešťanom v dôchodkovom
veku, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným
stavom, ktorí chcú zmysluplne tráviť čas v spoločnosti rovesníkov, ponúkame
poradenstvo v sociálnej oblasti, prednášky na témy zdravia, bezpečnosti,
finančnej gramotnosti
4.
S DOMÁCOU TIESŇOVOU LINKOU privoláte pomoc z miesta, na
ktorom sa práve nachádzate. Nemusíte mať poruke telefón, nemusíte
vytáčať žiadne číslo. Tlačidlo môžete nosiť na zápästí alebo na krku, ako
prívesok. Po jeho stlačení sa automaticky spojíte s odborníkmi, ktorí Vám
zabezpečia potrebnú pomoc. Požiadať o ňu môžu obyvatelia, ktorí dovŕšili
dôchodkový vek, sú osamelí, alebo ich trápi nepriaznivý zdravotný stav.
5.
V PORADNI ZDRAVIA Vám počas jedného stretnutia vyšetria
základné biochemické ukazovatele, orientačne určia zdravotné riziko
najčastejších chronických ochorení a poskytnú základné zdravotné
poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.

Na základe Vašej žiadosti doručenej oddeleniu sociálnych vecí posúdime
Vašu sociálnu odkázanosť a prostredníctvom nami zriadenej rozpočtovej
organizácie SENIORCENTRUM SM Vám môžeme poskytnúť SOCIÁLNE
SLUŽBY PRE SENIOROV.

2.
V ZARIADENÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY Vám na dobu určitú
poskytneme celodennú opatrovateľskú aj ošetrovateľskú starostlivosť, napr.
ak nevyhnutne potrebujete pomoc iných a nemôžete ostať doma sám, alebo
Vás prepustili z nemocnice.
3.
ZARIADENIE PRE SENIOROV poskytuje občanom, ktorí dovŕšili
dôchodkový vek a natrvalo vyžadujú nepretržitú pomoc a starostlivosť,
komplexnú opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu.
4.
DENNÝ STACIONÁR ponúka opateru a pomoc v čase, keď sú Vaši
blízki zamestnaní a Vy potrebujete spoločnosť v „škôlke pre dospelých“.
Ráno Vás privezú do zariadenia alebo využijete príspevok na dopravu
a popoludní sa plní zážitkov vrátite domov, k svojej rodine.
KDE ČO VYBAVÍTE:
V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI napr.:
 všetky dôchodky,
 dávku v nezamestnanosti, dávky v dôsledku prac. úrazu, alebo
choroby z povolania,
 materské (žiadosť poskytne ošetrujúci gynekológ)
NA ÚRADE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY napr.:
 príspevky a príplatky v súvislosti s narodením dieťaťa, prídavok na
dieťa,
 príspevok na starostlivosť o dieťa,
 náhradné výživné, príspevok na podporu náhradnej starostlivosti
o dieťa,
 príspevok na pohreb,
 pomoc v hmotnej núdzi – dávky v hmotnej núdzi, príspevok ochranný,
aktivačný, na nezaopatrené dieťa, na bývanie,
 preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz ŤZP so
sprievodom, parkovací preukaz pre ŤZP a kompenzačné príspevky
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