SOCIÁLNY PROGRAM OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM
V rámci svojho sociálneho programu obec Mníšek nad Hnilcom

=

Zabezpečuje v súlade so zákonom v zmysle par.6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti s ustanovením par. 35, 41, 47, 54, 56, 72,
74, zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov plnenie
sociálnej politiky v obci v rámci schváleného programu a to v oblasti starostlivosti o sociálne
slabých jednotlivcov, rodiny, starostlivosti o starých, chorých a spoločensky
neprispôsobivých občanov obce.
Ide predovšetkým o tieto služby:
- organizácia a zabezpečenie možnosti stravovania pre dôchodcov, ktorí sú odkázaní na
spoločné stravovanie pre svoj vek resp. zdravotný stav v obecnej reštaurácii,
- v spolupráci s obecnými lesmi poskytnutie zľavneného palivového dreva pre
dôchodcov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené týmto programom,
- poskytuje z rozpočtu obce prostriedky na činnosť kultúrnych podujatí (MDŽ, Deň
matiek, úcta k starším, Mikuláš a rôzne iné)
- obec podľa možností zabezpečí bezbariérový vstup do budov, ktoré sú určené na
poskytnutie služieb občanom a sú vo vlastníctve obce.
- informuje o nároku na vdovský, vdovecký, sirotský, invalidný a predčasný starobný
dôchodok pre nezamestnaných občanov a dôchodcov.
- informuje o možnosti zvýšenia dôchodku ako jediného zdroja príjmu.
- poskytuje mimo svojich kompetencií pomoc pri vybavovaní soc. služieb, príp.
umiestnenie v zariadeniach, kde sa poskytujú sociálne služby
- vybavuje žiadosti o prijatie do zamestnania pre opatrovateľky.
- zabezpečuje riešenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky v kompetencii
so školskou komisiou.
- vykonáva šetrenie v domácnostiach v sociálne slabých rodinách vrátene poradenskej
služby v sociálnej a opatrovateľskej činnosti.
- spolupracuje so štátnymi a neštátnymi subjektmi pôsobiacimi v sociálnej oblasti.
- vedie agendu v oblasti žiadateľov o sociálne byty vrátene prijímania žiadosti
o poskytnutie bytu a zabezpečuje ich zaradenie do poradovníka v súlade s prijatými
smernicami a pravidlami schválenými obecným zastupiteľstvom.
- obec zabezpečí dôstojný pohreb v spolupráci z miestnou organizáciou pohrebného
podporného združenia obce Mníšek nad Hnilcom.
- plní všetky ďalšie úlohy sociálneho programu vyplývajúce zo schváleného rozpočtu
obce Mníšek nad Hnilcom.
Sociálny program obce je naviazaný na viacročný rozpočet obce. Obecné zastupiteľstvo
v príjmovej časti počíta so symbolickými platbami za poskytnuté služby obyvateľstvu.

Sociálny program pre poskytnutie stravy a palivového dreva
Strava pre dôchodcov v obecnej reštaurácii:
Stravná jednotka:
3,00 €
pre dôchodcov:
2,65 €
s možnosťou donášky do bytu
2,80 €

Palivové drevo:
•
•
•

62 a viacročný dôchodca
55 a viacročný jednotlivec, ak je vlastníkom preukazu ZŤP
50 a viacročný jednotlivec, ak je vlastníkom preukazu ZŤP/s

Žiadosť o palivové drevo je potrebné predložiť do 30. marca príslušného roka

