SPRIEVODCA
SOCIÁLNYMI
SLUŽBAMI
V MESTE TRNAVA

Milí priatelia,
pred vami je brožúra naplnená aktuálnymi informáciami o sociálnych službách
v Trnave. Slovo sprievodca v jej názve je trefné – stránku po stránke vás prevedie rôznymi životnými situáciami, v ktorých môžete potrebovať pomocnú ruku.
Či už ako čerství rodičia tápate vo veciach, ktoré treba vybaviť pri narodení
dieťatka, alebo hľadáte opatrovanie pre seniorov, čelíte rodinným, finančným
či iným problémom, prípadne máte záujem o nájomné bývanie – Sprievodca
sociálnymi službami vám pomôže zorientovať sa.
Pre tých, ktorým viac vyhovuje hľadať informácie online, je k dispozícii internetová stránka mesta na adrese socialnesluzby.trnava.sk. Pripravili sme ju pre
vás, aby ste si v nej rýchlo a jednoducho našli sociálnu službu podľa vašich
potrieb. Praktické vyhľadávanie vám ušetrí čas a databáza poskytovateľov sociálnej starostlivosti vás nasmeruje, kam treba.
Na uvedenej webstránke sa tiež dozviete viac o komunitnom pláne sociálnych
služieb – strategickom dokumente, ktorý tvoríme spolu s odborníkmi, pracovníkmi v sociálnych službách i verejnosťou. Vďaka participácii všetkých zainteresovaných strán môžeme sociálne služby v meste efektívne nastaviť, skvalitňovať ich a rozširovať, aby sme ich sprístupnili každému, kto ich potrebuje.

JUDr. Peter Bročka, LL. M.
primátor mesta Trnavy
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Narodilo sa vám dieťa...

Keď sa vám narodí dieťa, čaká na vás
veľa povinností. Nielen rodičovských,
ale aj občianskych. Dôležité je vybaviť
dieťaťu rodný list, trvalý pobyt, vybrať
zdravotnú poisťovňu, poslať žiadosť
na sociálne dávky na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nahlásiť počet
osôb v domácnosti z dôvodu poplatkov za komunálny odpad.
A netreba zabudnúť ani na prihlásenie
do sociálnej poisťovne kvôli dôchodkovému poisteniu. Nemusíte tam
však priniesť rodný list dieťaťa, lebo
po jeho nahlásení na matrike sa už
automaticky nachádza v systéme.

Mestský úrad v Trnave

Trhová 3, 917 71 Trnava
033/32 36 181 (matričný úrad)
033/32 36 111 (ústredňa)
www.trnava.sk
Tu vybavím:
• rodný list dieťaťa,
• určenie otcovstva,
• poplatok za komunálny odpad,
• pomoc pri osobitnej starostlivosti
o dieťa.

Rodný list

Rodič dieťaťa je povinný nahlásiť narodenie dieťaťa na matričnom úrade,
kde mu bude vydaný rodný list dieťaťa. Potrebné je so sebou priniesť
občianske preukazy otca a matky a
sobášny list (ak sú rodičia zosobášení), alebo zápis o určení otcovstva (ak
bolo otcovstvo určené pred narodením dieťaťa).
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Určenie otcovstva

Otcovstvo je možné určiť súhlasným
vyhlásením otca a matky dieťaťa pred
narodením alebo po narodení dieťaťa
na matričnom úrade.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste
jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom
istom čase iba jeden trvalý pobyt. V
čase narodenia dieťaťa je jeho trvalým
pobytom trvalý pobyt matky. Začiatkom trvalého pobytu je deň narodenia
dieťaťa, ak sa narodilo na území SR;
ak sa dieťa narodilo v zahraničí, začiatkom trvalého pobytu je deň jeho
prihlásenia v ohlasovni pobytu. Zákon
neurčuje presnú lehotu na prihlásenie
dieťaťa na trvalý pobyt.

Poplatok za komunálny odpad

Pri narodení dieťaťa vzniká rodičom
povinnosť prihlásiť novorodenca ako
ďalšieho člena rodiny k poplatku za
komunálny odpad. Ak bývajú v rodinnom dome, musia to povinne nahlásiť
na odbore komunálnych služieb, ak
v bytovom dome, tak u správcu bytového domu.

Zdravotné poistenie dieťatka

Každé dieťa s trvalým pobytom na
území SR musí byť zdravotne poistené na území SR.
Narodené bábätko je potrebné prihlásiť do zdravotnej poisťovne do 60 dní
odo dňa narodenia. Dovtedy je zdravotná starostlivosť dieťatka hradená
z poistenia matky.
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Na prihlásenie dieťaťa do zdravotnej
poisťovne sú potrebné:
• prihláška poistenca,
• rodný list,
• občiansky preukaz rodiča.
Po prevzatí rodného listu maloletého
dieťaťa je dôležité navštíviť aj úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny a sociálnu poisťovňu.

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Trnava
Ulica J. Bottu 4, Trnava
033/244 09 99
tt@upsvr.gov.sk
www.upsvar.sk

Tu vybavím:
• príspevok pri narodení dieťaťa,
• rodičovský príspevok,
• prídavok na dieťa,
• príspevok na starostlivosť o dieťa,
• príplatok k prídavku na dieťa,
• náhradné výživné.

Sociálna poisťovňa

Ulica V. Clementisa 24/A, Trnava
0906 174 084, 02/32 47 40 84
trnava@socpoist.sk
www.socpoist.sk
Tu vybavím:
• nemocenské poistenie (materské,
tehotenské, ošetrovné, vyrovnávaciu dávka).

Chcete sa zamestnať
a neviete, kam dať dieťa...

Ak sa chcete zamestnať a vaše dieťa
ešte nie je celkom samostatné, môžete ho umiestniť do nasledovných
zariadení:

Detské jasle
Zriaďovateľ Mesto Trnava
Hodžova 38, Trnava
033/32 36 668

Tu vybavím: zdravotnú a výchovnú
starostlivosť zdravým deťom vo veku
od 1 do 3 rokov.
Podmienky prijatia: zamestnaní obaja rodičia, zdravé dieťa.

Neverejní poskytovatelia
Detské jasle Tulipán

Markovičova 44, Trnava
pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov
0908 619 619

Detské opatrovateľské
centrum, s. r. o.

Ulica J. Bottu 74, Trnava
pre deti od 6 mesiacov do 3,5 roka
0917 105 056

Ako u mamy, n. o.

Materská škola, Markovičova 1/A,
Trnava
Detské jasle, Hospodárska 36, Trnava
pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov
0918 153 430
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Ak je vaše dieťa už
staršie ako 3 roky,
môžete ho umiestniť do
materskej školy, ktorá
vykonáva výchovnovzdelávaciu činnosť:

033/32 36 792, 795
Prevádzková doba: 6.00 – 16.30 hod.

Materská škola

Botanická 12, Trnava
033/32 36 796, 798
Prevádzková doba: 6.00 – 16.30 hod.

Materská škola

Detské jasle
Zriaďovateľ Mesto Trnava:

Čajkovského 28, Trnava
033/32 36 813, 815
Prevádzková doba: 6.15 – 16.30 hod.

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materské školy –
elokované pracoviská
Zriaďovateľ Mesto Trnava:

Materská škola

Hodžova 40, Trnava
033/32 36 829
Prevádzková doba: 6.15 – 16.30 hod.

Teodora Tekela 1, Trnava
033/32 36 771, 773
Prevádzková doba: 6.15 – 16.30 hod.

Vajanského 3, Trnava
033/32 36 818, 820
Prevádzková doba: 6.15 – 16.30 hod.

V Jame 27, Trnava
033/32 36 77, 776, 778
Prevádzková doba: 6.30 – 16.30 hod.

Materská škola

Ulica L. van Beethovena 16, Trnava
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Jiráskova 25, Trnava
033/32 36 754, 757
Prevádzková doba: 6.00 – 16.30 hod.

Limbová 4, Trnava
033/32 36 763, 765, 766
Prevádzková doba: 6.00 – 16.30 hod.

Murgašova 13, Trnava
033/32 36 787, 790
Prevádzková doba: 6.30 – 16.30 hod.

Narcisová 2, Trnava
033/32 36 805, 808
Prevádzková doba: 6.30 – 16.30 hod.

Okružná 27, Trnava
033/32 36 783, 785
Prevádzková doba: 6.15 – 16.30 hod.

Materská škola

DETI, MLÁDEŽ A RODINA
Spartakovská 10, Trnava
033/32 36 822, 823, 825
Prevádzková doba: 6.15 – 16.30 hod.

Základné školy
s materskými školami
Zriaďovateľ Mesto Trnava:
ZŠ a MŠ Kornela Mahra 11

Elokované pracovisko:
K. Mahra 9, Trnava
033/32 36 881, 759
Prevádzková doba: 6.00 – 16.30 hod.

ZŠ s MŠ Andreja Kubinu 34

Elokované pracovisko:
Ružindolská 8, Trnava
033/32 36 941, 801
Prevádzková doba: 6.30 – 16.30 hod.

ZŠ s MŠ Námestie Slov.
učeného tovarišstva 15

Elokované pracovisko:
Ľudová 27, Trnava
033/32 36 809, 811
Prevádzková doba: 7.00 – 16.15 hod.

ZŠ s MŠ Atómová 1

Elokované pracovisko:
Okružná 19, Trnava
033/32 36 841, 780
Prevádzková doba: 6.15 – 16.15 hod.

ZŠ s MŠ

Čajkovského 28, Trnava

033/32 36 813, 815
Prevádzková doba: 6.00 – 16.30 hod.

ZŠ s MŠ Spartakovská 5

Elokované pracovisko:
V Jame 3, Trnava
Elokované pracovisko:
Spartakovská 6, Trnava
033/32 36 800, 768
Prevádzková doba: 6.15 – 16.15 hod.

ZŠ s MŠ

Vančurova 38, Trnava
033/32 36 750
Prevádzková doba: 7.00 – 16.15 hod.

ZŠ s MŠ

Ulica I. Krasku 29, Trnava-Modranka
033/55 43 049
Prevádzková doba: 6.30 – 16.30 hod.

Súkromné
predškolské zariadenia
Cirkevné školy, súkromné
školy a školské zariadenia na
území mesta Trnava:
Cirkevná materská škola
sv. Alžbety

Ustianska 11, Trnava
033/55 02 624, 033/55 12 636

ZŠ s MŠ Angely Merici
Halenárska 45, Trnava
033/202 02 62

Meduška, n. o.

Súkromná materská škola
Dedinská 27, Trnava-Modranka
0905 339 660
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Súkromná materská škola
BESST
Limbová 3, Trnava
0907 439 552

Súkromná MŠ Kúzelná škôlka
Markovičova 40, Trnava
0908/619 619

Súkromná MŠ Ako u mamy
Hospodárska 36, Trnava
0918/153 430

Špeciálna MŠ zameraná aj na
autizmus
Čajkovského 50, Trnava
033/53 53 046

Rodičia s malými deťmi sa môžu
stretávať v materských centrách. Sú
to združenia, ktoré okrem iného poskytujú aj poradenstvo tehotným ženám, zároveň organizujú pre budúce
mamičky, ale aj matky s deťmi rôzne
aktivity a stretnutia s rôznymi odborníkmi.

Trnavské materské centrum
Okružná 20, 917 01 Trnava
033/53 41 054, 0907 790 046
trnavske.mc@centrum.sk
www.trnavskemc.sk

Tu môžem navštevovať:
• kurz viazania novorodencov,
• cvičenie vlastnou váhou,
• angličtina pre najmenších,
• cvičenie pre tehotné.
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MAMA KLUB pri CVČ

Limbová 4, 917 02 Trnava
033/32 36 698, 0907 895 955
adrianaruzekova@gmail.com
https://www.facebook.com/Mama-klub
Tu môžem navštevovať:
• vzdelávacie podujatia pre rodičov
i deti,
• tvorivé aktivity rôzneho druhu
v detskej herni,
• prípravka tanec a spev.

Nepriaznivá životná situácia
v rodine, rodina v kríze...
Rodina s nezaopatreným dieťaťom sa
môže ocitnúť v hmotnej núdzi vtedy,
ak ich spoločný posudzovaný príjem
nedosahuje životné minimum a nemôže si ho zvýšiť ani prácou alebo
majetkom. V tomto prípade sa môže
rodina v nepriaznivej situácii obrátiť
na tieto inštitúcie:

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Trnava
Ulica J. Bottu 4, Trnava
033/24 40 999
www.upsvar.sk

Tu vybavím:
• dávka v hmotnej núdzi,
• aktivačný príspevok,
• príspevok na bývanie,
• príspevok na zdravotnú
starostlivosť,
• ochranný príspevok,
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• osobitný príspevok,
• preddavok na pomoc v hmotnej
núdzi,
• príspevok na nezaopatrené dieťa,
• náhradné výživné.
Mestský úrad môže rodine s nezaopatreným dieťaťom v prípade nepriaznivej životnej situácie (napr. vinou
straty zamestnania) poskytnúť komplexné odborné poradenstvo. Rodina
s nezaopatrenými deťmi môže po splnení určitých podmienok požiadať na
referáte starostlivosti o rodiny s deťmi
o jednorazovú sociálnu dávku, ktorá
je poskytovaná sociálne odkázaným
občanom mesta Trnavy.

Mestský úrad v Trnave

odbor sociálny, referát starostlivosti
o rodiny s deťmi
Trhová 3, Trnava
033/32 36 169
www.trnava.sk
Tu vybavím:
• jednorazovú sociálnu dávku,
• mimoriadnu dávku na pomoc
občanovi,
• poradenstvo.

Trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43, Trnava
033/55 11 396
www.charitatt.sk

Tu poskytujú:
• sociálne poradenstvo

V živote každej rodiny môže nastať
nepriaznivá životná situácia, keď sa
dieťa ocitne bez akejkoľvek starostlivosti a pomoci dospelej osoby, alebo
keď je jeho život, zdravie a priaznivý
vývoj vážne ohrozený alebo narušený.
Vtedy mu okamžitú pomoc poskytnú:

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru SR
Kollárova 31
112, 158
www.minv.sk

Mestská polícia Mesta Trnava
Trhová 2
159
www.msptrnava.estranky.sk

Ak sa matka s dieťaťom
ocitne v nepriaznivej
životnej situácii, pomoc pri
riešení dočasného bývania
jej poskytnú:
Azylový dom Tamara

Okružná 20, Trnava
0948 028 738
azylovydom@gmail.com
www.bizref.sk/azylovydomtamara
Tu poskytujú:
• núdzové bývanie,
• sociálne poradenstvo,
• psychologická starostlivosť,
• pomoc pri uplatňovaní práv a
právom chránených záujmov.
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Organizácia poskytuje špecializované
sociálne poradenstvo, právne poradenstvo a psychologickú pomoc obetiam rodovo podmieneného násilia –
ženám a ich deťom.

Náhradná rodinná starostlivosť

Mnoho detí nemá možnosť vyrastať
v harmonickom rodinnom prostredí,
a preto existuje aj zverenia do náhradnej rodinnej starostlivosti. Náhradná rodinná starostlivosť predstavuje
významný právny prostriedok, ktorý
pomáha rôznymi formami zabezpečiť
výchovu detí mimo prostredia úplnej
alebo neúplnej rodiny vytvorenej biologickými rodičmi, ktorí sa z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov
nemôžu o svoje dieťa postarať.

Formy náhradnej rodinnej
starostlivosti sú:

• zverenie maloletého dieťaťa do
náhradnej osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča
(ďalej len „náhradná osobná starostlivosť“);
• pestúnska starostlivosť;
• osvojenie;
• ústavná starostlivosť.
Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má vždy
prednosť pred ústavnou starostlivosťou. Ústavná starostlivosť sa vykonáva na základe rozhodnutia súdu
v krízových zariadeniach, centrách
pre deti a rodiny (bývalých detských
domovoch) alebo reedukačných centrách.
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V prípade záujmu o náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie sa môže občan
obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, kde mu bude poskytnuté poradenstvo. Na základe toho sa môže
rozhodnúť pre zápis do zoznamu žiadateľov, absolvovať psychologické
vyšetrenie a celkovú prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa
náhradným rodičom. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sprostredkuje
prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, zabezpečuje osvojenie, prípadne sprostredkovanie medzištátneho osvojenia.

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Trnava
Ulica J. Bottu 4, Trnava
033/24 40 999
www.upsvar.sk

Tu vybavím:
• jednorazový príspevok pri zverení
do náhradnej starostlivosti,
• opakovaný príspevok dieťaťu,
• opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Mestský úrad v Trnave

odbor sociálny, referát starostlivosti
o rodiny s deťmi
Trhová 3, Trnava
033/32 36 169
www.trnava.sk
Tu poskytujú:
• poradenstvo
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Návrat v Trnave

Mestský úrad v Trnave

Tu poskytujú:
• príprava na náhradné
rodičovstvo,
• poradenstvo,
• špecifické poradenstvo,
• víkendové pobyty,
• klub pre rodiny.

Tu poskytujú:
• sociálne poradenstvo,
• sociálna práca v prirodzenom
prostredí klientov.

Trhová 2, Trnava
0917 649 478
navrat@navrat.sk
www.navrat.sk

Spoločnosť priateľov detí detských domovov Úsmev ako dar
Námestie Jozefa Herdu 1
0910 781 773
trnava@usmev.sk
www.usmev.sk

Tu poskytujú:
• anjelský program, sociálny program,
• príprava na náhradnú rodinnú
starostlivosť,
• vzdelávanie, terénna sociálna
práca.

Rodina s výchovnými problémami

Rodina s nezaopatrenými deťmi,
u ktorej sa vyskytli výchovné problémy, pod ktorými rozumieme napr.
klamstvá, záškoláctvo, trestnú činnosť, úteky z domu, prejavy agresie,
šikanovanie, užívanie drog a návykových látok, konzumáciu alkoholu a iné
závislosti, sa môže občan obrátiť na
tieto inštitúcie:

terénna sociálna práca
Coburgova 27, Trnava
033/32 36 281
www.trnava.sk

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Trnava

Ulica J. Bottu 4, Trnava
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
Referát poradensko-psychologických
služieb
033/24 40 615
www.upsvar.sk

Centrum pedagogickopsychologického poradenstva
a prevencie
Ulica M. Sch. Trnavského 2, Trnava
033/55 14 423
Jiráskova 25, Trnava
033/55 03 904
www.cpppap.szm.com
Tu poskytujú:
• odborné poradenstvo

Centrum MAK

Coburgova 26, Trnava
0903 781 464
info@usmev.sk
www.usmev.sk
13
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Tu poskytujú:
• poradenstvo, voľnočasové aktivity pre deti a mládež,
• vzdelávanie, mimoklubové činnosti,
• sociálne poradenstvo,
• terénna sociálna práca.

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
a prevencie
riaditeľ: Mgr. Marcel Kubinský
Sladovnícka 22, Trnava
0903 646 099

Zvonček – občianske združenie rodičov a priateľov detí

Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy
Čajkovského 50, 917 08 Trnava
033/53 53 046

Centrum pomoci pre rodinu
Štefánikova 46
0948 020 412
cppr@cppr.sk
www.cppr.sk

Tu poskytujú:
• základné sociálne poradenstvo,
• rodinné poradenstvo,
• koučing,
• vykonávanie preventívnych opatrení,
• vzdelávanie,
• pastorácia a dobrovoľníctvo,
• ekošatník.
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Centrum Koburgovo, n. o.

prevádzka Bratislavská 8, Trnava
0944 065 259
juro.stofej@gmail.com
www.centrumkoburgovo.bizref.sk
Tu poskytujú:
• sociálne služby v komunitnom
centre,
• poskytovanie základného sociálneho poradenstva,
• pomoc pri príprave na školské
vyučovanie,
• záujmová činnosť, služby v zariadení na vykonávanie SPODaSK,
• pomoc pri uplatňovaní práv a
právom chránených záujmov.

Saleziáni don Bosca

Ulica J. Hlúbika 11, Trnava
033/53 53 671, 0903 446 418
trnava@saleziani.sk
www.kopanka.sk
Tu poskytujú:
• voľnočasové aktivity pre deti,
• pastoráciu.

Rodina so zdravotne
postihnutým dieťaťom
Rodina s nezaopatreným dieťaťom sa
v prípade potreby akýchkoľvek informácií o poskytovaní rôznych príspevkov na kompenzáciu občanov s ťažkým zdravotným postihnutím môže
obrátiť na:

DETI, MLÁDEŽ A RODINA
Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny Trnava
Ulica J. Bottu 4, Trnava
033/24 40 640, 033/24 40 670
www.upsvar.sk

Organizácie, ktoré združujú
zdravotne znevýhodnené
deti a mládež
OZ rodičov a priateľov detí s
kombinovaným postihnutím
ISKIERKA
Ulica L. van Beethovena 5650/20,
Trnava
033/55 86 842, 0910 742 177
dscomitas@gmail.com
www.iskierka.sk

Voľnočasové aktivity pre zdravotne
znevýhodnených mladých ľudí.
Poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári COMITAS.

OZ ZVONČEK pri Spojenej
škole
Čajkovského 50, Trnava
033/53 53 046

Združenie rodičov, ktorí si vymieňajú
skúsenosti vo výchove a vzdelávaní
svojich detí.

OZ Kubináci, ZŠ s MŠ

Ulica A. Kubinu 34, Trnava
0903 919 975
www.zskubinutt.edu.sk

Poradenstvo pre zdravotne postihnuté deti a mládež a ich rodiny, rehabilitačno-ozdravovacie pobyty, kultúrna,
športová a rekreačná činnosť, podpora vzdelávania a následného uplatnenia zdravotne postihnutých detí
a mládeže v ďalšom živote.

NEZÁBUDKA pri Špeciálnej
základnej škole internátnej
Spojná 6, Trnava
033/55 01 810
www.szsitrnava.sk

Podpora pozitívneho rozvoja detí
s mentálnym postihnutím a s kombinovaným postihnutím, ktorí sú žiakmi
školy.

Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím
Trhová 2, Trnava
0908 762 622
predseda@zpmptt.sk
www.zpmptt.sk

Podpora a poradenstvo rodinám,
rehabilitačno-integračné pobyty.

Centrum včasnej intervencie
Trnava, n. o.

Ulica Trhová 3
Prevádzka: Ulica Mozartova 10
0915 979 488, 0915 920 968
info@cvitrnava.sk
www.cvitrnava.sk

Sociálna služba včasnej intervencie
pre rodiny s dieťaťom so zdravotným
znevýhodnením od 0 do 7 rokov.
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DETI, MLÁDEŽ A RODINA
Denný stacionár Ôsmy svetadiel
Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom v Trnave
Okružná 6497/9, Trnava
0917 678 450, 0908 111 146
sposa.t@gmail.com
www.sposa-t.sk

Dobrovoľné združenie občanov, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže
a dospelých postihnutých autistickým syndrómom.

Denný stacionár Naše stacko
Kalinčiakova 45A, Trnava
0907 683 876
dsnasestacko@gmail.com
www.nasestacko.sk

Voľnočasové aktivity pre zdravotne
znevýhodnených mladých ľudí.

Denný stacionár Náš dom
Beethovenova 20, Trnava
033/53 53 947
nasdom@atlas.sk

Voľnočasové aktivity pre zdravotne
znevýhodnených mladých ľudí.

Materské a základné
školy pre deti
s nepriaznivým zdravotným
stavom:
Spojená škola

Čajkovského 50, 917 08 Trnava
033/53 53 046
spojenaskolatt@spojenaskolatt.sk
www.spojenaskolatt.sk

Špeciálna základná škola
internátna
Spojná 6, 917 00 Trnava
033/55 01 810
szs.tt@mail.t-com.sk
www.szsitrnava.sk

Spojená škola Beethovenova

Ulica L. van Beethovena 27, Trnava
033/53 31 989, 0904 282 661
uhrikova.tatiana@gmail.com
www.szsapstrnava.edupage.org

Špeciálna základná škola
internátna
Lomonosova 8, 917 08 Trnava
033/55 21 012
szs.tt@mail.t-com.sk
www.szsitrnava.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Čajkovského 55, Trnava
033/55 21 165
dictrnava@stonline.sk
www.dictrnava.edupage.org
16

DETI, MLÁDEŽ A RODINA
Linky pomoci:
Linka detskej istoty – 116 111
Linka detskej dôvery – 055/23 47 272
Linka nádeje – 055/64 41 155
Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti – 116 000
Linka pre dospelých – 116 111
Infolinka Hniezda záchrany – pre
ženy s nechceným tehotenstvom –
0905 888 234
Pomoc týraným ženám – 0903 519
550, 0948 388 152
Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom – 0905 463 425
Linka pre obete domáceho násilia –
0800 212 212
Bezplatná linka Ústredia ÚPSVaR pre
nahlásenie zneužívania sociálneho
systému a zanedbávania starostlivosti o deti – 0800 191 222
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SENIORI

SeniorI
Dovŕšili ste dôchodkový
vek a potrebujete vybaviť
dôchodok...

Starobný dôchodok je dôchodková
dávka, ktorá sa za splnenia zákonných podmienok poskytuje zo starobného poistenia fyzickej osoby.
Účelom tejto dávky je finančne zabezpečiť seniora v starobe.
Nárok na dôchodkovú dávku má aj
zdravotne znevýhodnená fyzická
osoba, ktorá je zabezpečená invalidným dôchodkom. Tento sa vypláca
z invalidného poistenia fyzickej osoby, ktorá má pre dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
40 % v porovnaní so zdravou fyzickou
osobou.
Nárok na pozostalostné dôchodkové dávky majú aj pozostalí po nebohom rodinnom príslušníkovi, ktorý bol
dôchodkovo poistený, za splnenia zákonom stanovených podmienok.

Sociálna poisťovňa, pobočka
Trnava

Ulica V. Clementisa 24, 917 22 Trnava
0906 174 000, 02/32 47 40 00
0906 174 048, 02/32 47 40 84
(ústredňa)
www.socpoist.sk
Tu vybavím:
• starobný dôchodok, predčasný
starobný dôchodok,
• invalidný dôchodok,
• vdovský, vdovecký dôchodok,
• sirotský dôchodok.
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Som dôchodca a chcem
sa stať členom denného
centra...
Denné centrá pre seniorov

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickým
osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek a fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrá poskytujú priestor na záujmovú a
kultúrnu činnosť, udržiavanie fyzickej
a psychickej aktivity, poradenstvo a
sociálnu komunikáciu. V našom meste ich spravuje Stredisko sociálnej
starostlivosti, Ulica V. Clementisa 51.
Nachádzajú sa na adresách:
Hospodárska 35
Limbová 11
Beethovenova 20
V. Clementisa 51
Ľudová 14
Hlavná 8 (dve denné centrá)
Dedinská 9 (KD Trnava-Modranka)

Jedálne pre seniorov

Občania, ktorí dosiahli dôchodkový
vek, a občania s nepriaznivým zdravotným stavom, príp. fyzické osoby,
ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb, majú
možnosť prostredníctvom Strediska
sociálnej starostlivosti, Ulica V. Clementisa 51, požiadať o poskytovanie
stravovania.

SeniorI
Výdajne stravy sa nachádzajú na
uliciach:
V. Clementisa 51
Hospodárska 34
Limbová 11
Ľudová 14
Hlavná 8
Mozartova 10

Katolícka jednota Slovenska
Hlavná 8, Trnava
033/55 15 058
kjstt@stonline.sk

Stredisko sociálnej
starostlivosti

Ulica V. Clementisa 51, 917 01 Trnava
033/32 36 617
www.sss.trnava.sk
www.trnava.sk
Tu poskytujú:
• informácie o denných centrách,
• informácie o stravovaní,
• stravné lístky.

Rozvoz stravy do
domácností

Trnavská arcidiecézna charita zabezpečuje aj rozvoz obedov pre jednotlivcov – fyzické osoby, ktoré sú na túto
službu odkázané z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu – na základe
vydaného rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu.

Trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43, Trnava
033/55 11 396, 0948 362 875
sekretariat@charitatt.sk
www.charitatt.sk
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SENIORI A ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ
OBČANIA V NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII
Mnohí seniori a zdravotne znevýhodnení občania sa po priznaní dôchodkovej dávky ocitnú v hmotnej núdzi.
Hmotná núdza je stav, keď príjem
členov domácnosti nedosahuje sumy
životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu
prácou, výkonom vlastníckeho práva
alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Trnave
Ulica J. Bottu 4, 917 01 Trnava
033/24 40 999 – ústredňa
tt@upsvr.gov.sk
www.upsvar.sk/tt

Tu vybavím:
• kompenzačné dávky,
• dávky v hmotnej núdzi,
• preukaz osoby so zdravotným
postihnutím (ŤZP),
• parkovací preukaz.

Sociálne služby

Seniorom sú poskytované sociálne
služby v zmysle platnej legislatívy
(zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách...). Ide o rôzne druhy
služieb, ktoré sa občanom poskytujú
na základe vydaného právoplatného
rozhodnutia, v ktorom je stanovený
stupeň odkázanosti na sociálnu službu. Vydaniu rozhodnutia predchádza
podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
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Mestský úrad v Trnave

Trhová 3, 917 71 Trnava
033/32 36 167 (odbor sociálny)
033/32 36 101 (ústredňa)
www.trnava.sk
Tu vybavím:
• posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
• poradenstvo pri umiestnení do
zariadení,
• poskytujúcich sociálne služby,
• základné poradenstvo.
Senior, ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, sa môže rozhodnúť, o ktorú z nasledovných foriem sociálnej služby má záujem.
Formy sociálnej služby:
Ambulantná – fyzická osoba je dopravovaná do miesta poskytovania
sociálnej služby;
Terénna – poskytuje sa v prirodzenom prostredí fyzickej osoby;
Pobytová – celoročné umiestnenie
fyzickej osoby s ubytovaním v niektorom z nižšie uvedených zariadení
poskytujúcich sociálne služby;
Odľahčovacia – ide o pobytovú službu, ktorá sa poskytuje na dobu určitú
– maximálne na 30 dní v kalendárnom roku.
Ambulantná služba sa v našom meste poskytuje v denných stacionároch.
V týchto zariadeniach sa poskytuje
sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je na túto službu odkázaná len na
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určitý čas počas dňa – od rána do
poobedia. Poskytuje sa tu sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia,
pomoc pri odkázanosti inej fyzickej
osoby, pracovná terapia, záujmová
činnosť.

Denný stacionár COMITAS –
občianske združenie ISKIERKA

Zariadenia ambulantnej
služby na území mesta:

Denný stacionár Ôsmy svetadiel
Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom v Trnave

Denný stacionár Naše stacko
Kalinčiakova 45/A, Trnava
0907 683 876
dsnasestacko@gmail.com
www.nasestacko.sk

Denný stacionár pre seniorov –
prevádzkuje Záujmové združenie Rodina
Okružná 20, Trnava
033/55 01 489, 0918 498 946,
0915 956 141
tothova.40@gmail.com
www.bizref.sk/azylovydomtamara

Denný stacionár Náš dom

Ulica L. van Beethovena 20, Trnava
033/53 53 947, 0905 352 551
nasdom@atlas.sk

Denný stacionár, satelitné
zariadenie Domova sociálnych
služieb Humánum Zavar
Stromová 35, Trnava
033/55 97 107, 55 97 506
dsshumanum@zupa-tt.sk
www.dsshumanum.sk

Ulica L. van Beethovena 20, Trnava
0910 742 177
dscomitas@gmail.com
www.iskierka.sk

Okružná 6497/9, Trnava
0917 678 450, 0908 111 146
sposa.t@gmail.com
www.sposa-t.sk

Pobytové a terénne sociálne
služby pre seniorov
Pobytová služba sa v našom meste
poskytuje v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej
služby 24 hodín denne. V týchto zariadeniach sa klientom poskytuje
ošetrovateľská starostlivosť, pomoc
pri odkázanosti na sociálnu službu,
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie,
upratovanie, údržba bielizne, vybavovanie osobných potrieb a klienti majú
zabezpečenú aj záujmovú činnosť.
V týchto zariadeniach sa poskytuje
aj odľahčovacia služba, o ktorú môže
požiadať fyzická osoba poberajúca príspevok za opatrovanie blízkej
osoby na základe posudku vydaného
príslušným Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny. Forma poskytovania
predmetnej služby môže byť aj am25
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bulantná, príp. terénna, podľa výberu
klienta. Poskytuje sa však maximálne
na 30 dní v kalendárnom roku.

Zariadenia pobytovej služby
na území mesta:
Zariadenie pre seniorov
Terézie Vansovej 5, Trnava
033/32 36 710
info@dd.trnava.sk
www.trnava.sk

Zariadenie opatrovateľskej
služby – spravuje Stredisko
sociálnej starostlivosti,
Ulica V. Clementisa 51, Trnava
Hospodárska 62, Trnava
033/32 36 607, 033/32 36 650
zos.hospodarska@sss.trnava.sk
www.trnava.sk

Zariadenie opatrovateľskej
služby – spravuje Stredisko
sociálnej starostlivosti,
Ulica V. Clementisa 51, Trnava
Coburgova 24, Trnava
033/32 36 607, 033/32 36 662
zos.coburgova@sss.trnava.sk
www.trnava.sk

Svetlo – domov pre seniorov, n. o.

Zariadenie pre seniorov + Zariadenie
opatrovateľskej služby
poskytujú aj sociálnu službu požičiavania pomôcok pre fyzické osoby
s nepriaznivým zdravotným stavom
Františkánska 2, Trnava
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033/55 45 433, 0903 450 944
svetlo.no@gmail.com
www.svetlotrnava.sk

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE
Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
Kalinčiakova 45/A, Trnava
033/55 45 208, 0910 988 899
patricia.hanzelova@gmail.com
www.diakoniatrnava.sk

Terénna sociálna služba sa poskytuje
v domácom prostredí. Poskytovateľ
sociálnej služby, teda opatrovateľka
prichádza za klientom do domácnosti. Služba sa poskytuje maximálne na
7,5 hodín denne, rozsah dennej doby
poskytovania sociálnej služby sa riadi podľa želania prijímateľa sociálnej
služby.

Terénnu sociálnu službu
na území mesta Trnava
poskytujú:
Stredisko sociálnej
starostlivosti

forma opatrovateľskej služby v
prirodzenom rodinnom prostredí
fyzickej osoby
Ulica V. Clementisa 51, Trnava
033/32 36 612, 033/32 36 620
opatrovatelska.sluzba@sss.trnava.sk
www.trnava.sk

Trnavská arcidiecézna charita

opatrovateľská služba fyzickej osoby
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prevádzkuje sociálnu službu požičiavania pomôcok pre fyzické osoby
s nepriaznivým zdravotným stavom
odkázané na používanie kompenzačných pomôcok.
Hlavná 43, Trnava
033/55 11 396, 0948 362 875
sekretariat@charitatt.sk
www.charitatt.sk

Katolícka jednota

opatrovateľská služba fyzickej osoby
Novosadská 4, Trnava
033/55 15 058
kjstt@stonline.sk

Sýkorka, n. o.

opatrovateľská služba fyzickej osoby
Paulínska 20, Trnava
0911 207 497
trnava@seniorka.sk
www.sykorka.sk

SATIS

agentúra domácej opatrovateľskej
služby
Paulínska 20, Trnava
0908 856 375, 0907 103 577
satis@centrum.sk

Finančná
pomoc samosprávy
Mestský úrad v Trnave

Trhová 3, 917 71 Trnava
033/32 36 167 (odbor sociálny)
033/32 36 101 (ústredňa)
www.trnava.sk

Tu vybavím:
Jednorazové dávky v hmotnej núdzi
– dávky, ktoré môže mesto poskytnúť fyzickej osobe v hmotnej núdzi
a fyzickým osobám s ňou spoločne
posudzovanými, ktorým sa v období
podania žiadosti o jednorazovú dávku z rozpočtu mesta vypláca dávka
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Mimoriadne dávky na pomoc občanovi – dávky, ktoré môže mesto priznať
fyzickej osobe, ktorá sa nachádza
v nepriaznivej sociálnej situácii, resp.
sa dostane do krízovej situácie následkom mimoriadnej nepredvídateľnej udalosti.

Zoznam organizácií
združujúcich zdravotne
znevýhodnených občanov
v meste Trnava
Slovenský zväz telesne
postihnutých

Vančurova 1, Trnava
033/55 13 794, 0911 132 916,
0908 097 663
szptt@zoznam.sk
www.sztp.sk
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Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Klub kardiakov,
respirikov a diabetikov

Poradensko-rehabilitačné
centrum sluchovo
postihnutých Trnavského kraja

Liga proti rakovine

Klub sclerosis multiplex

Liga zdravia Slovensko

Klub vozíčkarov

Slovenská liga celiakov

KRUH, n. o., APZ

Vančurova 1, Trnava
0908 864 153, 0917 803 267
zpcch.tt@orangemail.sk
www.kardiacitrnava.sk

Vančurova 1, Trnava
0904 689 828
valent.maria@pobox.sk
www.lpr.sk

Ulica F. Urbánka 1, Trnava (sídlo)
SPŠ Študentská 16, Trnava (kancelária)
0903 218 052
ligazdravia@gmail.com
www.ligazdravia.eu

Radlinského 1, Trnava
0918 689 087
celiakia@golemtech.sk
www.celiakpn.sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Trhová 2, Trnava
033/55 12 706, 0911 496 639
unss.trnava@unss.sk
www.unss.sk

Trnavský spolok nepočujúcich
Ulica K. Čulena 12, Trnava
0911 909 186
deaf.tsn@gmail.com
www.deaftsn-sk.webnode.sk
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Novosadská 4, Trnava
0917 648 731
poradenstvo.trnava@zoznam.sk
www.trnava-vuc.sk

Vančurova 1, Trnava
0911 141 581
milos.zambokrethy@gmail.com
www.klubsmtrnava.webnode.sk

Čajkovského 44, Trnava
033/53 31 230, 0907 544 125,
0910 431 626
info@vozickari-tt.sk
www.eurovozickar.webnode.sk

Slovenská 26, Trnava (sídlo)
Ružindolská 11, Trnava (chránená
dielňa)
0918 918 236, 033/55 11 955
kruh@kruhno.sk
www.kruhno.sk

Liga proti reumatizmu
na Slovensku

Študentská 16, Trnava
0903 218 052, 033/55 32 003
lpretrnava@gmail.com
www.sites.google.com/site/ligaprotireumatizmutrnava
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OZ ISKIERKA

Ulica L. van Beethovena 27, Trnava
0915 883 323
oziskierka@gmail.com
www.iskierka.sk

OZ Zvonček pri Spojenej škole

Čajkovského 50, Trnava
033/53 53 046
specialnazakladnaskola@stonline.sk,
info@spojenaskola-tt.sk
www.spojenaskola-tt.sk

OZ Kubináci

Ulica A. Kubinu 34, Trnava
0903 919 975
www.s-kubinu.edupage.org/text3

OZ Nezábudka pri ŠZŠI

Spojná 6, Trnava
033/55 01 810
szs.tt@mail.t-com.sk
www.szsitrnava.sk/oz-nezabudka

Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím
Trhová 2, Trnava
0908 445 795
matovicvladimir@azet.sk
www.zpmptt.sk
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Občan, ktorý sa z rôznych dôvodov
ocitne v situácii, keď si nevie alebo
nemôže zabezpečiť základné životné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, môže hľadať
pomoc:

Mestský úrad Trnava

Trhová 3, 917 01 Trnava
033/32 36 101 (ústredňa)
033/32 36 168 (referát sociálnej
pomoci občanom)
www.trnava.sk
Tu poskytujú:
Sociálno-právne poradenstvo pre:
• osamelé osoby,
• osoby so zdravotným postihnutím,
• osoby, ktoré si samé nedokážu
uplatňovať a chrániť práva,
• osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody,
• osoby trpiace závislosťami,
• osoby, ktoré stratili strechu nad
hlavou.

Finančnú pomoc:

Jednorazová dávku v hmotnej núdzi
môže byť poskytnutá všetkým skupinám osôb, ktorým sa poskytuje sociálno-právne poradenstvo, sú občania Mesta Trnavy a spadajú do kategórie sociálne slabších osôb.
Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi:
• pri liečení závažného ochorenia,
• pri živelnej pohrome,
• pri vybavení osobných dokladov,
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• pri úmrtí člena rodiny na pokrytie
pohrebných nákladov a cintorínskych služieb.

Umiestnenie občana
v krízovej situácii
v sociálnom zariadení
Mesto Trnava poskytuje pobytové sociálne služby v mestských sociálnych
zariadeniach:
Zariadenie pre seniorov, Terézie Vansovej 5 (pobytová forma služby) –
pozri str. 24;
Zariadenie opatrovateľskej služby,
Hospodárska 62 (pobytová forma
služby) – pozri str. 24;
Zariadenie opatrovateľskej služby,
Coburgova 24 (pobytová forma služby) – pozri str. 24.

Nocľaháreň

Coburgova 27, Trnava
(ambulantná forma služby)
V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá
nemá zabezpečené ubytovanie alebo
doterajšie bývanie nemôže užívať, poskytuje:
• ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
• sú vytvorené podmienky na prípravu stravy,
• služby na vykonanie osobnej
hygieny.
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Organizácie poskytujúce
sociálne služby pre občanov
v ťažkých životných
situáciách:
Trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43, 917 01 Trnava
0903 402 133, 033/55 11 396
Tel./Fax: 033/5511 396
sekretariat@charitatt.sk
www.charitatt.sk

Centrum pomoci človeku,
nízkoprahové denné centrum
Saleziánska 21, 917 01 Trnava
0948 944 449, 0940 601 716
maria.altoffova@charitatt.sk
www.charitatt.sk

Nízkoprahové denné centrum sa zameriava najmä na fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú
ohrozené sociálnym vylúčením alebo
majú obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť
svoje problémy a nemajú zabezpečené základné životné potreby.
Tu vybavím:
• sociálne poradenstvo,
• pomoc pri uplatňovaní práv a
právom chránených záujmov,
• výdaj stravy,
• vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Špecializované
stvo

sociálne

Sociálna poradňa

0948 091 011, 0940 601 716
sona.pobiecka@charitatt.sk,
patrik.bellay@charitatt.sk,
peter.mlynsky@charitatt.sk

Zameriava sa na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov
fyzickej osoby, rodiny alebo komunity
a následne poskytuje konkrétnu odbornú pomoc. Je určená ľuďom bez
domova, osobám a rodinám bez stáleho trvalého bydliska, osobám a rodinám v hmotnej núdzi, v nepriaznivej
sociálnej situácii, ktorým hrozí strata
trvalého bývania alebo bezdomovectvo. Zahŕňa ambulantnú aj terénnu
formu.
Tu vybavím:
• pomoc pri osobnom bankrote,
• pomoc pri hľadaní práce, ubytovania,
• pomoc pri kontakte s úradmi,
• pomoc v krízových situáciách.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie – Streetwork
0940 601 716 – nonstop linka
patrik.bellay@charitatt.sk

Zameriava sa najmä na vyhľadávanie
fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené základné životné potreby a ktorých
schopnosti samostatne riešiť svoje
problémy sú značne obmedzené.

poraden-
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Registrácia a predaj časopisov
NOTA BENE
Hlavná 43, Trnava
0940 601 716
patrik.bellay@charitatt.sk

Tu vybavím:
• registrácia a evidencia záujemcov o predaj časopisu,
• výdaj časopisu.
Registrácia prebieha v priestoroch
Sociálnej poradne špecializovaného
sociálneho poradenstva.

Sieť pomoci

0948 634 320
pomoc@charitatt.sk
Zameriava sa najmä na fyzické osoby v sociálnej a hmotnej núdzi.

OZ Kroky Jaslovské Bohunice
Šidunky 253,
919 30 Jaslovské Bohunice
0904 415 286
ozkroky@gmail.com

Občianske združenie Kroky sa venuje
ľuďom, ktorí stratili strechu nad hlavou. Poskytujú ubytovanie, stravovanie, oblečenie a psychickú podporu,
tiež pomoc pri hľadaní práce a realizovanie pracovných návykov v mieste
komunity pri chove domácich zvierat
a záhradných prácach.

Denný psychiatrický stacionár
pri Psychiatrickom oddelení
FN Trnava
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Psychiatrické oddelenie
Ulica A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
033/59 38 414
psychiatria@fntt.sk
Je určený na doliečovanie dospelých
pacientov s rôznymi psychiatrickými
diagnózami (depresie, psychózy, organické poruchy, závislosti).
Tu poskytujú:
• psychosociálnu rehabilitáciu,
• individuálnu a skupinovú psychoterapiu,
• arteterapiu,
• ergoterapiu,
• muzikoterapiu.

Pomoc obetiam trestných
činov a sexuálneho násilia
Informačná kancelária pre
obete trestných činov Trnava –
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky
Kollárova 8
917 01 Trnava
033/55 64 709
pomocobetiam@minv.sk
www.prevenciakriminality.sk

Pomoc pri závislostiach
Pod pojmom závislosť myslíme nielen
závislosť od drog, ale i alkoholizmus
či závislosť od nadmerného využívania hracích automatov. Ak zistíte, že
váš blízky má problém so závislosťou,
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najlepším riešením je obrátiť sa na
pomoc špecialistov a odborníkov.

Ambulantné krízové centrum
Otvorené srdce
Starohájska 2, Trnava
0911 180 276
hornyykz@wmx.sk
www.otvorene-srdce.sk

Tu poskytujú:
• telefonická krízová intervencia
(pracovné dni 8.00 – 17.00 hod.),
• individuálna psychoterapia a
poradenstvo,
• sociálna práca a sociálne poradenstvo,
• skupinová psychoterapia klientov
závislých od alkoholu, nelátkovo
závislých,
• skupinová psychoterapia klientov závislých od nealkoholových
drog,
• skupinová psychoterapia rodinných príslušníkov závislých,
• preventívne aktivity.

KLUS Trnava, Klub usilujúcich
o triezvosť, Trnava
Františkánska 1, 917 01 Trnava
0911 828 411, 0904 453 581
jarko.pinkas@gmail.com
neitzjan@atlas.sk
www.klustrnava.webnode.sk

Tu poskytujú:
• prevencia všetkých závislostí,
• propagácia a podpora triezveho
a zdravého životného štýlu bez
závislosti,

• pomoc pri integrácii abstinujúcich do bežného života,
• pomoc v zmierňovaní ľudského
utrpenia spôsobeného chorobnými závislosťami.

Abstinentský klub
A-klub Trnava

Okružná 20, 917 01 Trnava
0902 179 935
kurajduran5@gmail.com
Tu poskytujú:
• doliečovanie abstinujúcich,
• svojpomocné klubové stretnutia abstinujúcich a rodinných
príslušníkov,
• sociálno-rehabilitačné pobyty.

Centrum pre adiktológiu
a duševné zdravie, n. o.
Business Centra Aquapolis

Piešťanská ulica 3, Trnava
033/24 00 285 (po 16.00 hod.)
0908 942 258 (po 13.30 hod.)
ambulanciatrnava@gmail.com
www.centrumpreadiktologiu.sk
Poskytujú odbornú liečbu alkoholizmu a drogových závislostí.

Občianske združenie STORM
Pobočka K. Čulena 12, Trnava
0905 943 229
zdruzenie.storm@gmail.com
www.zdruzeniestorm.sk

Združenie STORM je občianske združenie, ktoré sa na základe nízkoprahových princípov venuje problematike
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terénnej sociálnej práce s užívateľmi
drog a s osobami pracujúcimi v sexbiznise v mestách Trnava, Nitra a Sereď.

Centrum právnej pomoci

Pekárska 11, Trnava
0650 105 100
info@centrumpravnejpomoci.sk
Zmyslom práce centra je poskytovať
kvalitnú komplexnú právnu pomoc
ľuďom, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať komerčné
právne služby a poradenstvo.

Nízky príjem alebo
strata zamestnania

Ak ste stratili zamestnanie a ste bez
príjmu, môžete sa zaevidovať ako
uchádzač o zamestnanie.

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny Trnava
Ulica J. Bottu 4, Trnava
033/24 40 999
tt@upsvr.gov.sk
www.upsvar.sk/tt

Tu vybavím:
• príspevok ku mzde zamestnanca,
• príspevok na aktivačnú činnosť
formou menších obecných služieb pre obec,
• príspevok na aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej služby,
• príspevok na dochádzku za
prácou,
• príspevok na presťahovanie za
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prácou,
• príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (samozamestnanie),
• ďalšie možnosti vzdelávania a
prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o
zamestnanie.

Nemám nárok na dávku
v nezamestnanosti...

Ak ste si uplatnili všetky zákonné
nároky, ako sú výživné, náhradné výživné, dávka v nezamestnanosti, dávky nemocenského poistenia, dávky
dôchodkového poistenia, dávky úrazového poistenia, dávky garančného
poistenia a poistenia v nezamestnanosti, nároky z pracovno-právnych
vzťahov, dávky výsluhového zabezpečenia a opakované štátne sociálne
dávky okrem prídavku na dieťa, môžete požiadať o dávku v hmotnej núdzi
a príspevky k nej.

Ošetrovateľská
starostlivosť je...

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti so špecializáciou, ktorú vykonáva Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ADOS) v prirodzenom
domácom prostredí.
Poskytuje sa:
• pacientom po prepustení z hospitalizácie,
• akútne chorým, ktorých stav nevyžaduje hospitalizáciu,
• chronicky chorým,
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• onkologicky chorým,
• pacientom v terminálnom štádiu
ochorenia.
Výkony:
• ošetrovanie rán po úrazoch
a operáciách,
• ošetrovanie chronických rán
a preležanín,
• aplikácia injekcií a infúzií,
• monitorovanie základných
životných funkcií,
• odbery biologického materiálu,
• starostlivosť o stómie a katétre,
• podávanie klyzmy a cievkovanie
u žien (cievkovanie u mužov je
odborný lekársky výkon),
• ošetrovateľská rehabilitácia.

ADOSKA, s. r. o., Trnava
Kapitulská 13
0908 723 856
info@adoska.sk
www.adoska.sk

SALVUS, s. r. o. – pobočka
Trnava
Fakultná nemocnica Trnava
Ulica A. Žarnova 11
0948 556 557
ados@salvus.sk
www.salvus.sk

Výkony hradí:
• Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a. s.
• Zdravotná poisťovňa Union
• Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.

Poskytovatelia:
ADOS Charitas Trnava

Ošetrovateľská služba
Hlavná 43, Trnava
033/55 11 397
(denne od 8.00 do 10.00 hod.)
0910 788 026
(denne od 8.00 do 16.00 hod.)
ados@charitatt.sk
www.charitatt.sk
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BYTY A BÝVANIE V MESTE TRNAVA
Mestský úrad Trnava
Trhová 3, Trnava
033/32 36 171, 173
(odbor sociálny)
www.trnava.sk

Vybavím tu:
• žiadosť o pridelenie nájomného
bytu, nájomného bytu nižšieho
štandardu, nájomného bytu pre
starobných a predčasne starobných dôchodcov, obytnej miestnosti v ubytovni,
• poradenstvo občanom v oblasti
bytovej problematiky.

Základné podmienky podania žiadosti:
žiadateľ je prihlásený k trvalému pobytu na území mesta Trnava minimálne 5 rokov nepretržite pred podaním
žiadosti (výnimky byty na Veternej
ulici 18 C – F);
žiadateľ nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu, rodinného domu
minimálne 3 roky pred podaním žiadosti;
žiadateľ nemá dlh voči Mestu Trnave;
žiadateľ má minimálny čistý mesačný
príjem za predchádzajúci kalendárny
rok a súčasne jeho čistý mesačný príjem nesmie presiahnuť trojnásobok
sumy životného minima.

Nájomné byty vo vlastníctve
Mesta Trnava
Nájomné byty vo vlastníctve
postavené s finančným prispením zo
štátneho rozpočtu formou dotácie na Mesta Trnava
rozvoj bývania a zo Štátneho fondu
rozvoja bývania.
(Všeobecne
záväzné
nariadenie
č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnavy (postavených
s finančným prispením zo štátneho
rozpočtu formou dotácie na rozvoj
bývania a zo Štátneho fondu rozvoja
bývania) v znení noviel.)
Byty na Ulici J. G. Tajovského 20, 21
Byty na Veternej ulici 18 C – F (určené
pre mladé rodiny, vek do 40 rokov)
Byty na Františkánskej ulici 3, 24
Byty na Coburgovej ulici 60/A, B, C
Byty na Ulici V. Clementisa 72 – 83
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na Ulici V. Clementisa 6483/51 určené na bývanie starobných dôchodcov
a predčasných starobných dôchodcov (Všeobecné záväzné nariadenie
č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným
miestnostiam v mestskej ubytovni na
Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.)
V nájomných bytoch sa neposkytuje
pobytová sociálna služba.
Základné podmienky podania žiadosti:
žiadateľ je prihlásený k trvalému pobytu na území mesta Trnava minimálne 5 rokov nepretržite pred podaním
žiadosti;
žiadateľ nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu, rodinného domu minimálne 3 roky pred podaním žiadosti;
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žiadateľ nemá dlh voči Mestu Trnave;
žiadateľ má čistý mesačný príjem za
predchádzajúci kalendárny rok minimálne vo výške 1,5 násobku sumy
životného minima v zmysle platných
právnych predpisov a súčasne jeho
čistý mesačný príjem nesmie presiahnuť 3,5 násobok sumy životného
minima, príjem sa preukazuje za 6
mesiacov pred podaním žiadosti;
žiadateľ musí mať zodpovedajúci
zdravotný stav.

Poskytovanie nájmu
v obytnej miestnosti
v mestskej ubytovni

na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave
(Všeobecné záväzné nariadenie č.
480 k nájomným bytom vo vlastníctve
Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa
6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.)
Základné podmienky podania žiadosti:
žiadateľ nemá vlastný byt ani inú
možnosť bývania;
žiadateľ je prihlásený k trvalému pobytu na území mesta Trnava minimálne 5 rokov nepretržite pred podaním
žiadosti;
žiadateľ nemá dlh voči Mestu Trnave;
žiadateľ má čistý mesačný príjem za
predchádzajúci kalendárny rok minimálne vo výške 1,5 násobku sumy
životného minima v zmysle platných
právnych predpisov a súčasne jeho
čistý mesačný príjem nesmie presia-

hnuť 3,5 násobok sumy životného minima, príjem sa preukazuje za 6 mesiacov pred podaním žiadosti.

Nájomné byty nižšieho
štandardu

(Všeobecné
záväzné
nariadenie
č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie
sú určené na odpredaj vo vlastníctve
mesta a s nájomnými bytmi nižšieho
štandardu v znení noviel.)
Byty na Coburgovej ulici 2253/60 –
70, 7262/78
Byty na Malženickej ceste 6965/1
Základné podmienky podania žiadosti:
žiadateľ je prihlásený k trvalému pobytu na území mesta Trnava minimálne 5 rokov nepretržite pred podaním
žiadosti;
žiadateľ nemá dlh voči Mestu Trnave;
žiadateľ nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu, rodinného domu;
žiadateľ má uzatvorený pracovný pomer minimálne 6 mesiacov nepretržite pred podaním žiadosti alebo je
poberateľom dávky dôchodkového
poistenia, dávky nemocenského poistenia alebo štátnej sociálnej dávky;
čistý mesačný príjem za predchádzajúcich 6 mesiacov uchádzača
a osôb s ním bývajúcich sa posudzuje
spoločne vo výške platného životného minima podľa osobitného predpisu.
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ÚMRTIE V RODINE
Ak sa rozhodnete pri zaobstarávaní pohrebu spoľahnúť na pohrebnú
službu, tá vám poskytne komplexné
služby spojené s pohrebom a vybaví i úmrtný list a potrebnú žiadosť
o príspevok na pohreb.
V prípade, že pohreb vybavujete sami,
úmrtný list vybavíte na matričnom
úrade v mieste úmrtia blízkej osoby.
Zároveň dostanete i žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú vám potvrdia
v pohrebnej službe, ktorá zabezpečuje
pohreb, a takto potvrdenú žiadosť podáte na úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny. V prípade, že pozostalá rodina,
ktorá pohreb zabezpečuje, je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi, alebo jej
príjem neprekračuje výšku životného
minima, môže požiadať o mimoriadnu
dávku na pomoc občanovi.

Mestský úrad Trnava
Trhová 3, Trnava
033/32 36 182 (matričný úrad)
033/32 36 168 (odbor sociálny)
www.trnava.sk
Tu vybavím:
• úmrtný list,
• mimoriadnu dávku na pomoc
občanovi.

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Trnava
Ulica J. Bottu 4, Trnava
033/24 40 999
www.upsvar.sk
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Tu vybavím:
• príspevok na pohreb.

Sociálna poisťovňa, pobočka
Trnava
Ulica V. Clementisa 24/A, Trnava
02/32 47 40 81
www.socpoist.sk

Tu vybavím:
• vdovský, vdovecký dôchodok,
• sirotský dôchodok.

POZNÁMKY

POZNÁMKY

Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava
Spracoval kolektív pracovníkov
odboru sociálneho Mestského úradu v Trnave
Graficky a technicky pripravila Petra Kavalcová

