V případě, že Vás tento informační bulletin zaujal a
víte, že takovou podporu potřebujete nebo víte o
někom, kdo takovou podporu potřebuje, můžete se
na nás obrátit.
Vedoucí střediska:
Iveta Kuczerová:

604 642 991

Sociální pracovníci:
Bc. Vít Goryl, DiS.:
733 142 401
kontakt2.ka@slezskadiakonie.cz
Kateřina Pejsarová, DiS.: 739 685 519
kontakt.ka@slezskadiakonie.cz
Neváhejte nás kontaktovat, otevřeno máme od:
Pondělí – pátek od 7:00 do 15:00 hod
Webové stránky:
www.kontaktkarvina.cz
www.slezskadiakonie.cz
Facebook: KONTAKT Karviná, terénní program
(Slezská diakonie)
Adresa:
G. Morcinka 1332
735 06 Karviná – Nové Město
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Řešíte právě vyřízení
sociálních dávek?
Víte jaké sociální dávky patří do
dávek státní sociální podpory
a které do dávek hmotné nouze?
Přečtete si příběh z terénu
a zjistěte rozdělení
sociálních dávek.

Příběh z terénu
Pan Roman je uživatel služby ve věku asi 60 let. Muž využívá sociální
službu pouze tři měsíce a i přesto se jeho kdysi nepříznivá sociální a příjmová
situace velmi zlepšila.
Muž se již nyní ze zdravotních důvodu nemůže uplatnit na trhu práce. Pán
však nikdy v minulosti nevyužíval sociálních dávek na bydlení, protože o nich
nevěděl. Celý život pracoval a nyní byl po úhradě bydlení a léků prakticky bez
peněz. Muže velmi trápil a demotivoval fakt, že jako příslušník menšinového
etnika celý svůj dosavadní život poctivě pracoval a nyní, když ze zdravotních
důvodu již pracovat nemůže, je i přes to jeho životní úroveň velmi slabá.
Sociální pracovníci služby jej proto v rámci poskytování služby v terénu
informovali o jeho právech a povinnostech.
Skrze podporu a pomoc pří vyřízení sociálních dávek na úhradu základních
životních potřeb mu služba pomohla požádat o dávku na bydlení. Služba
provedla pána celým procesem žádosti o dávku, kdy pán velmi aktivně v terénu
spolupracoval s klíčovým pracovníkem, tak jak si naplánoval a získal
kompetenci samostatně si vyplnit formuláře spojené s příspěvkem na bydlení.
Muž na doporučení klíčového pracovníka o příspěvek na bydlení na Úřadu
práce požádal a logicky také dávku dle zákona o státní sociální podpoře získal.
Nyní má díky tomu muž navýšený příjem asi o dva tisíce měsíčně. Toto mu
logicky dlouhodobě zvýší dříve špatnou životní úroveň a stabilizuje bytovou
situaci. Pán si navíc osvojil dovednost si již dávku vyřizovat bez podpory služby
a v této problematice naší podporu již prakticky nebude potřebovat.
Ve výše uvedeném textu se můžete dočíst, že dobře zvoleným a efektivním
pracovním postupem uplatněným v přirozeném sociálním prostředí může dojít
k naplnění cíle a získání potřebných kompetencí. Věříme, že dokážeme podpořit
i další uživatele, kteří budou dávkovou podporu požadovat a budou ji s námi v
terénu chtít aktivně řešit.
Autor článku: Bc. Vít Goryl, DiS. - sociální pracovník

Rozdělení sociálních dávek
Dávky Státní sociální podpory
příspěvek na bydlení
přídavek na dítě
rodičovský příspěvek
porodné
pohřebné
Dávky Hmotné nouze
doplatek na bydlení
příspěvek na živobytí
mimořádná okamžitá pomoc
Potřebujete pomoc s vyřízením sociálních dávek?
Nebo potřebujete pomoc s vyplněním tiskopisů žádostí o
sociální dávky?
Oslovte nás a dojednejte si schůzku.

