Zabezpečenie jednorazovej finančnej výpomoci v podmienkach mesta Lipany

Partnerský sociálny program
Mesta Lipany a Komunitnej nadácie Modrá Torysa
Preambula
Mesto Lipany a Kumunitná nadácia Modrá Torysa v záujme podpory všeobecne prospešných
služieb, hlavne v oblasti pomoci núdznym, chorým a občanom v kritických životných situáciách
sa rozhodli vytvoriť partnerský sociálny program pre občanov mesta Lipany.
Partneri projektu:
Mesto Lipany v zastúpení primátorom mesta Lipany, Ing. Eduardom Vokálom, so sídlom
Krivianska 1, Lipany, bankové spojenie: VUB Lipany č. ú. 2728572/0200, IČO 00327379
a
Komunitná nadácia Modrá Torysa (ďalej KN) v zastúpení správkyňou nadácie Mgr. Soňou
Šuhajovou so sídlom Sládkovičova 11, Lipany, bankové spojenie VÚB Lipany číslo účtu
1358260653/0200, IČO 37784790
Cieľ partnerského sociálneho programu
Cieľom partnerského sociálneho programu je sociálna finančná výpomoc občanom mesta
Lipany, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivých životných situáciách.
Úloha partnerov
KN administratívne zabezpečí: poskytuje informácie o programe a zabezpečuje
informovanosť o programe prostredníctvom dostupných médií, administratívne záležitosti
(žiadosti, zápisy so zasadnutí, prezenčné listiny, zmluvy, vyúčtovania), ich archiváciu, pričom
partner má právo kedykoľvek nahliadnuť do všetkých dokumentov týkajúcich sa programov, KN
predloží partnerovi obsahovú a finančnú správu o čerpaní a využití prostriedkov programu
najneskôr do 31.12. daného kalendárneho roka nevyužité prostriedky dotácie sú prerozdeľované
na základe zmluvy, pričom zmluva obsahuje podmienky čerpania, vyúčtovania resp. vrátenia
finančných prostriedkov.
Mesto Lipany zabezpečí: prijímanie žiadostí, zvolávanie komisie spravidla raz
mesačne, prípadne podľa potreby, finančnú podporu projektu
Finančné zdroje: Partneri každoročne pred začiatkom kalendárneho roka podľa svojich
možností vyčleňujú prostriedky (finančné alebo iné) na partnerský sociálny program. Mesto
Lipany poskytuje
finančné prostriedky v rámci VZN o poskytovaní dotácií na účet
1358260653/0200 podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, KNMT poskytuje finančné
prostriedky podľa svojich možností na program a prácu pri administrovaní programu. Za prácu v
partnerskom programe prislúcha KNMT 10%.
Spoločné ustanovenia
1. Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci (ďalej len „výpomoc“) podá písomnú
žiadosť na predpísanom tlačive adresovanú na MsÚ v Lipanoch. Žiadosť musí obsahovať všetky
náležitosti potrebné na objektívne posúdenie sociálnej, príjmovej, zdravotnej a rodinnej situácie
žiadateľa, resp. zdokladovaný stav po živelnej pohrome, na ktorú sa má pomoc poskytnúť. Tieto
sú uvedené na tlačivách, ktoré sú k dispozícii na sociálnom oddelení MsÚ. V prípade, že žiadosť

nie je úplná, pracovníčka soc. oddelenia do 15 dní vyzve žiadateľ, aby žiadosť doplnil.
2. Na posúdenie žiadosti partneri využívajú sociálnu komisiu MsZ, ktorá jednotlivé žiadosti
prejednáva a návrhy predkladá primátorovi mesta a správkyni KNMT. V komisii sú zastúpení aj
minimálne dvaja členovia určení KNMT. V prípade, že komisia nepozná sociálne pomery
žiadateľa, vykoná sociálne šetrenie u žiadateľa. Komisia pri svojom rozhodovaní berie ohľad na
sociálnu situáciu žiadateľa, spôsob získavania finančných prostriedkov a uplatnenie si všetkých
zákonných dávok na orgánoch štátnej správy. Komisia žiadosť zamietne, ak žiadateľ nebude
spolupracovať s komisiou pri zisťovaní a zdokladovaní, prípadne uvedie nesprávne, alebo
nepravdivé údaje.
3. Komisia pri posudzovaní žiadosti postupuje v súlade s týmito zásadami. K žiadosti môže
komisia zaujať zamietavé stanovisko, keď nie je preukázaná a šetrením nezistená nutnosť
poskytovaná jednorazovej výpomoci. K žiadosti je nutné doložiť potvrdenie o poberaní dávky
v hmotnej núdzi a jej príspevkov.
4. V prípade zvlášť naliehavej situácie môže KNMT a mesto Lipany, rozhodnúť o poskytnutí
výpomoci aj bez prerokovania sociálnej komisie. O jeho rozhodnutí však musí byť komisia
informovaná na jej najbližšom zasadaní.
5. Jednorazová finančná výpomoc a kombinovaná dávka (napr. vážne zdravotné problémy,
úmrtie v rodine – v jednej žiadosti) v zmysle tohto programu môže byť poskytnutá len občanom
s trvalým pobytom v meste Lipany raz ročne, vo výnimočných prípadoch 2 krát ročne (náhle
úmrtie živiteľa rodiny, živelná pohroma, a pod.)
6. Výpomoc je vyplácaná prostredníctvom KNMT, ktorá zároveň preveruje účelovosť použitia
týchto prostriedkov.
Jednorazová finančná výpomoc
(1.) O jednorazovú finančnú výpomoc možno požiadať:
a) Pri zabezpečení pohrebu od 50 do 150 € manželovi, manželke a maloletým deťom
pozostalého(ej). Pri posudzovaní výšky výpomoci sa prihliada na rodinu, kde zomrel živiteľ(ka)
rodiny, po ktorom(ej) zostali nezaopatrené deti, úmrtie v cudzine, t.j. zvýšené náklady na prevoz
zomrelého a na iné závažné okolnosti podľa zistenia komisie. Čistý príjem žiadateľa a osôb
s ním posudzovaných nesmie prekročiť trojnásobok sumy životného minima, v prípade rodín
s maloletými deťmi, čistý príjem bez daňového bonusu a bez rodinných prídavkov.
b) Pri nákupe pomôcok pre invalidov do výšky 200 €.
c) Rodinám, kde si dieťa vyžaduje mimoriadnu starostlivosť do 100 €. Výpomoc možno
poskytnúť pri opakovanom pobyte v nemocničných zariadeniach, pri zvýšených nákladoch na
liečbu a dopravu pri sprevádzaní dieťaťa na opakované vyšetrenia, pri zvýšených nákladoch na
diétne stravovanie.
d) Pri závažných ochoreniach žiadateľa od 50 - 100 €. Výpomoc možno poskytnúť pri
zvýšených nákladoch na liečbu, stravu, spotrebu hygienických pomôcok presahujúcu množstvo
hradené poisťovňou a pod. Žiadateľ je povinný zdokladovať náklady na liečbu - pokladničné
doklady z lekárne presahujúce sumu 25 € mesačne súvisiace s diagnózami klienta. Priamo
v žiadosti v odôvodnení potvrdiť obvodným lekárom zdravotný stav. Čistý príjem žiadateľa
a osôb s ním posudzovaných nesmie prekročiť trojnásobok sumy životného minima, v prípade
rodín s maloletými deťmi, čistý príjem bez daňového bonusu a bez rodinných prídavkov.

e) Pri nádorových ochoreniach detí a dospelých do výšky 250 € individuálne podľa sociálnych
pomerov v rodine (napr. osamelý rodič, živiteľ rodiny s viacerými deťmi) do výšky 300 €. Žiadateľ
je povinný priložiť potvrdenie, že osoba na ktorú sa výpomoc poskytuje je v danej dobe v
intenzívnej liečbe onkologického oddelenia.
f) Žiadateľom, ktorých deti študujú na stredných a vysokých školách do výšky 100 € v prípadoch
(úmrtie v rodine, závažná nemoc, neúplná rodina, rodinám, ktorých príjem je na hranici soc.
odkázanosti nie viac ako 30 € a ktoré si nemôžu uplatniť nárok na dotácie štátu pre rodiny v
hmotnej núdzi .
g) Pri živelných pohromách (s výnimkou úmyselného trestného činu), do výšky 200 €, s
prihliadnutím na rozsah spôsobených škôd a príjem rodiny.
h) Pri osobnej starostlivosti o dieťa do výšky 500 €, ako podpora zosúladenia rodinného
a pracovného života v prípadoch – choroba, úraz, úmrtie jedného z rodičov a v prípade
narodenia súčasne troch a viac detí do výšky 500 €.
(2.) O poskytnutí alebo zamietnutí dobrovoľnej finančnej výpomoci bude žiadateľ oboznámený
oznámením, voči ktorému nemožno podať odvolanie, keďže na túto finančnú výpomoc nie je
právny nárok. Finančná výpomoc je dobrovoľná a KNMT ju môže alebo nemusí poskytnúť.
(3.) O jednorazovú finančnú výpomoc môže požiadať len žiadateľ s trvalým pobytom v meste
Lipany, ktorý nemá voči mestu žiadnu podlžnosť (napr. komunálny odpad, podlžnosť na nájme
a pod.) Komisia pri posudzovaní žiadostí je povinná zistiť u každého žiadateľa túto skutočnosť.
Záverečné ustanovenia
Partnerský sociálny program Mesta Lipany a Komunitnej nadácie Modrá Torysa bol prerokovaný
a schválený na XXVIII. zasadaní Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 4.6.2009, novela
partnerského programu prerokovalo zastupiteľstvo na svojom 5. zasadaní 26.5.2011 a
nadobúda účinnosť od 1.6.2011.
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