ÜZENET

(5000 Szolnok,
Béla király utca 4.)

Az állampolgárok szociális biztonságát az állam a pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
rendszerének működtetésével
biztosítja. A személyes gondoskodást biztosító szolgáltatások
egy része minden településen
kötelezően nyújtandó ellátási forma, más része meghatározott
településnagysághoz kötött.
A gyermekek védelme a gyermek
családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és
megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek
helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A
gyermekek védelmét pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e
törvényben meghatározott hatósági intézkedések (pl.: védelembe
vétel) biztosítják.
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„Az iskola érdemes tanulójáért” Alapítvány

(5000 Szolnok, Béla király utca 4.)
Telefon: +36-56/800-100
E-mail:
iskolaerdemestanalapitvany@gmail.com

LÉPCSŐFOK TANODA
program részeként szülőknek nyújtunk családi életre
Név:
Fodor Andrea
szakmai vezető

felkészítő

Rendszeres
szociális
segély nevű ellátás
2015. március 1-jétől
megszűnt. Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak
azok a személyek, akik
azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek,
vagy 14 év alatti gyermekük
felügyeletét
másképp
biztosítani
nem tudják.
Ha vállalják a foglalkoz-

tatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési
kötelezettséget
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást
helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5
éven belül betöltők, és azok,
akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális
segélyre.
Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven
belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meg-

Szociális állátások

Szociális szolgáltatások

Pénzbeli ellátások
Időskorúak járadéka
Aktív korúak ellátása
Ápolási díj
Települési támogatás

I. Alapszolgáltatások
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Közösségi ellátások
Támogató szolgáltatás
Utcai szociális munka
Nappali ellátás

Természetben nyújtott szociális ellátások
Köztemetés
Közgyógy-ellátás
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

II. Szakosított ellátási formák
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
Rehabilitációs intézmények
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Lakóotthon

határozott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.
Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási
és gyermek-felügyeleti támogatás (EGYT)
összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd
kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár
összege változik: Az EGYT havi összege a
családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át.

