POMOC ODKÁZANÝM
Odbor sociálnych vecí Mestského úradu v Michalovciach, v rámci svojho rozpočtu, zabezpečuje pre
svojich občanov, v súlade so zákonom a VZN:
1.
•
•
•
•
•

sociálne služby:
v zariadení pre seniorov (ZpS) ‐ (pobytová forma ‐ celoročná);
v zariadení opatrovateľskej služby ‐ (pobytová forma);
v dennom stacionári ‐ kombinovaný denný stacionár pre deti vo veku od 1 do 3 rokov veku dieťaťa;
opatrovateľskú službu (terénna forma ‐ v domácom prostredí klienta);
prepravnú službu ( prostredníctvom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím ‐ ZPMP).
Podporné služby:
• poskytovanie sociálnej služby v dennom centre (ambulantná forma);
• poskytovanie sociálnej služby v jedálni (ambulantná forma, donáška obedov);
• poskytovanie sociálnej služby v práčovni (v ZpS);
• poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny – pedikúra (v ZpS);
• odľahčovacia služba (pobytová forma).
2. sociálnu pomoc:
ktorá sa uskutočňuje najmä prostredníctvom sociálnej práce, ktorá spočíva v získavaní a spracúvaní
informácií o príčinách vzniku, resp. možného vzniku sociálnej núdze a o potrebe poskytovania sociálnej pomoci,
voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci a sledovaní účinnosti ich pôsobenia.
• Jednorazové sociálne dávky
V zmysle schváleného VZN Mesto má určené základné kritériá pri poskytovaní jednorazových
sociálnych dávok. Mesto, po individuálnom posúdení a schválení v príslušnej komisii MsZ, poskytuje
jednorazové sociálne dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi. Sociálna dávka sa poskytuje
v peňažnej alebo vo vecnej forme a slúži na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa.
• Sociálne pohreby
Účelovo určené dávky sa na základe žiadosti poskytujú pri úmrtí člena rodiny na pokrytie pohrebných a
cintorínskych služieb
• Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
• Osobitný príjemca prídavku na dieťa
• Ostatné benefity pre občanov
Mesto sa snaží svojim občanom, seniorom, skvalitniť ich život aj prostredníctvom rôznych výhod a
služieb, ktoré môžu využívať majitelia tzv. Senior karty, na ktorú majú nárok občania starší ako 65 rokov.
Cieľom sociálnej pomoci je pomáhať občanovi za jeho aktívnej účasti prekonať alebo zmierňovať
sociálnu alebo hmotnú núdzu, prípadne obidve, v ktorých sa ocitol v dôsledku sociálnej udalosti. Jej cieľom je
tiež obnovovať prirodzené zdroje uspokojovania potrieb občana a využívať tieto zdroje v jeho prospech v
meniacich sa životných podmienkach.
Bližšie informácie dostanete na odbore sociálnych vecí MsÚ, budova na Námestí slobody, alebo na
tel. č. 6864 177 ‐ 181.
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