Petržalka poskytuje výpomoc školákom a predškolákom
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O výpomoc na nákup školských pomôcok môžu požiadať rodiny, ktorých príjem nedosahuje výšku
životného minima alebo rodičia, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.
BRATISLAVA. Bratislavská Petržalka poskytuje jednorazovú výpomoc pre rodičov detí
nastupujúcich do školy alebo predškolského zariadenia. Výpomoc je súčasťou sociálneho programu
mestskej časti, ktorá ju poskytuje rodičom vo forme poukážky. Rodičia ju môžu využiť na nákup
školských pomôcok, ale aj oblečenia a obuvi.
Táto pomoc je určená rodinám, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima alebo rodičom,
ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, informovala Katarína Macenková z tlačového referátu
kancelárie petržalského starostu.
Na oba polroky
Rodičia či zákonní zástupcovia detí môžu požiadať o dotáciu na stravu a školské potreby aj od
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. O dotáciu pre nezaopatrené dieťa môžu požiadať na
petržalskom miestnom úrade. Podmienkou je, aby dieťa navštevovalo školu alebo školské zariadenie
na území Petržalky.
O dotáciu môžu žiadať dva razy do roka - do konca júla na prvý polrok a do 31. decembra na druhý
polrok školského roka. Ak rodič požiada o dotáciu v priebehu roka, musí rátať s tým, že mu ju priznajú
až o dva mesiace.
Ďalšou formou pomoci mestskej časti rodinám je aj možnosť využívať služby sociálnej výdajne.
Obyvatelia Petržalky môžu výdajňu využívať od roku 2011 a v súčasnosti je otvorená každý pracovný
deň. Základom sú mliečne výrobky, cestoviny, ryža, údeniny, zelenina či ovocie. Jednotlivcom a
rodinám je pomoc priznaná na pol roka.
Aj iné možnosti výpomoci
Obyvatelia si môžu požiadať aj o zdravotný kupón, ktorý slúži na nákup liekov, výživových
doplnkov a zdravotných potrieb. V mimoriadnych situáciách môže samospráva poskytnúť aj finančnú
hotovosť napríklad na vybavenie osobných dokladov, liečenie, úhradu obedov či nájomného.
Poberateľom starobného a invalidného dôchodku poskytuje mestská časť príspevok aj na stravu. V
súčasnosti poberá tento príspevok takmer 380 ľudí.
V prvom polroku poskytla samospráva výpomoc viac ako stovke seniorov a poberateľov
invalidného dôchodku, pričom 39 z nich navštevovalo aj sociálnu výdajňu. Sociálnu pomoc ďalej
poskytla aj takmer 150 jednotlivcom a stovke rodín. Sociálnu výdajňu navštevovalo 61 petržalských
rodín s nezaopatrenými deťmi.
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