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Tretie pokračovanie informačného servisu občanov mesta Pezinok o príležitostiach na voľný čas detí a službách pre ne v rámci kampane Mesto priateľské k deťom je venované téme:
Čo robiť, keď je dieťa v núdzi. Ponúkame užitočné informácie a kontakty pre deti, prípadne
ich okolie pre prípad, že sa dostanú do situácie, keď potrebujú pomoc.

V apríli 2004 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaviedlo dotácie, ktoré umož ňujú
adresnejšiu pomoc pre deti, ktoré
pochádzajú z rodín poberate ľov
dávky v hmotnej núdzi a navštevujú predškolské zariadenie, základnú či strednú školu. Ide o dotáciu na stravu a na školské potreby . Dotácia sa poskytuje zriaďovateľovi predškolského zariadenia a základnej školy alebo
občianskemu združeniu.
Ďalšia forma opatrenia je dotácia na štipendium pre dieťa v
hmotnej núdzi, ktorá sa posudzuje podľa prospechu dieťaťa.
Výška dotácie na štipendium
pre základné školy:
- 500 Sk mesačne pre žiaka, ak v
poslednom školskom polroku dosiahol priemerný prospech najviac 1,5
- 300 Sk pre žiaka, ak v poslednom školskom polroku dosiahol
priemerný prospech najviac 2,5
- 200 Sk pre žiaka, ak si v poslednom školskom polroku zlepšil priemerný prospech najmenej o 0,5
oproti predchádzajúcemu školskému roku.

Žiadateľom je aj v tomto prípade
zriaďovateľ školského zariadenia. Nárok na štipendium nemá
dieťa, ktoré malo v poslednom
školskom polroku neospravedlnené hodiny, či žiaci, ktorí navštevujú školy pre deti s mentálnym
postihom.
Výška dotácie na štipendium
pre žiakov stredných škôl, špeciálnych škôl a učilíšť:
- 1200 Sk pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane
- 800 Sk pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 3,0
vrátane
- 600 Sk pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 3,0.
Žiadateľom je rodič, ktorý je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a
má dieťa študujúce na strednej
škole, gymnáziu alebo učilišti.
Ten požiada školu, ktorú jeho
dieťa navštevuje o poskytnutie
štipendia. Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorému bolo
uložené podmienečné vylúčenie,
alebo mu bolo priznané štipendium na základe nepravdivých
údajov.

Linka detskej istoty UNICEF - 0800 112 112
OZ Prevencia AD - 0904 871 396, Pezinok
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie - 033/640 4388,
Cajlanská 95, Pezinok
Pedagogicko-psychologická poradňa - 033/640 2071, Hrnčiarska
ul., Pezinok
Detská linka záchrany - 0800 123 232, dispečing Bratislava
Linka Nezábudka - 0800 110 022
Policajná linka dôvery - 02/555 711 10 - nonstop
Linka Dôvery - 02/444 606 06, Bratislava
Linka dôvery a prevencie AIDS - 02/547 892 49, Bratislava
Protidrogová linka mladých - 02/433 300 49, Bratislava
Detské krízové centrum Brána do života - 02/624 104 68, 02/624
104 69, branadozivota@post.sk
Krízové centrum Maják nádeje - 0904 700 866, 02/526 267 01, Bratislava
Centrum nádej (OZ Pomoc ohrozeným deťom) - 02/622 499 14,
02/622 478 87, 0905 463 425, nadej@gtsi.sk
Detské centrum Kľúčik - 02/544 114 61, 0904 609 247, ozdck@centrum.sk
OZ Pomoc obetiam násilia - Bezručova 6, Bratislava, linka@pomocobetiam.sk, Po, Ut, Štv: 14.00 - 18.00 hod. - 02/526 324 94, 10.00 14.00 hod. - 0850 111 321
Centrum nádej pre tiché obete domáceho násilia - 02/622 499 14,
0905 463 425 - nonstop.

Treba sa obrátiť na Sociálne oddelenie Mestského úradu v Pezinku,
Radničné nám. 7, tel. 033/6901
130.
V hmotnej núdzi:
Môže byť poskytnutá jednorazová dávka na úhradu mimoriadnych výdavkov, ošatenie, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne
liečebné náklady.
V sociálnej núdzi:
- sociálnou prevenciou - predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku
porúch psychického, fyzického a
sociálneho vývinu
- sociálnou prevenciou pre dieťa:

ak je ohrozená a narušená výchova v rodine, zanedbávanie školskej dochádzky a podozrenie z týrania.
Robí sa to návštevami v rodinách, ktoré takúto pomoc potrebujú, odporučením ďalšieho riešenia problému, rozhovorom s rodičmi, pohovorom s ďalšími kompetentnými orgánmi, ako sú ošetrujúci lekár, úrad práce a iní.

Sídli na Cajlanskej ul. č. 95 v Pezinku. Je to štátne zariadenie, čo
znamená, že poskytuje služby bezplatne. Objednať sa dá osobne
alebo telefonicky na tel. č. 033/640
43 88 v čase od 8.00 - 15.00 hod.
Svoje služby ponúka deťom a mládeži vo veku od 11 do 18 rokov, ich
rodičom, rodinným príslušníkom,
učiteľom. Realizuje sa to formou
individuálneho a skupinového poradenstva.
Problémy, s ktorými deti na odporúčanie školy, lekára, žiadosti
rodičov alebo na vlastnú žiadosť

prichádzajú: problémy so správaním v škole, doma, nezhody so spolužiakmi, súrodencami, časté nosenie poznámok, znížená známka zo
správania, krádeže, záškoláctvo,
fajčenie, experimentovanie s drogami, problémy v partnerských
vzťahoch.
Zariadenie ponúka tiež výcvik a
semináre zamerané na nácvik sociálnych zručností (verbálnej a neverbálnej komunikácie, asertívne
správanie), riešenie konfliktov formou mediácie, partnerské vzťahy a
pod.

Je mimovládna, nezisková, nezávislá a apolitická organizácia. Združenie spája dobrovoľníkov, odborníkov
a laikov, ktorí vyvíjajú aktivity v oblasti ochrany zdravia a výchovy k
zdravému životnému štýlu (realizá-

cia projektov zameraných na prevenciu drogových závislostí a šírenia
choroby HIV/ AIDS, riešenie konfliktov mediáciou a pod.), ochrany životného prostredia (skládka odpadov v
Pezinku). Kontakt: 0904 871 396.

