RODINA A DIEŤA
Rodina s nezaopatrenými deťmi
materská dávka
- informácie o podmienkach nároku, dobe poskytovania, o výplate a o uplatnení nároku poskytuje:
Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava – detašované pracovisko v Piešťanoch
Odbor nemocenského poistenia
odd. nemoc. poistenia 0906 173 634, 02 3247 3634
0906 173 635, 02 3247 3635
0906 173 636, 02 3247 3636
rodný list dieťaťa
vydávanie a potvrdzovanie tlačiva - príspevok pri narodení dieťaťa
- informácie na:
Mestský úrad v Piešťanoch
Nám. SNP č.3
klientské centrum - matričný úrad 77 653 10
77 653 50
77 653 51
rodičovský príspevok
prídavok na dieťaťa
príplatok k prídavku na dieťa
príspevok pri narodení dieťaťa
príspevok na viac súčasne narodených detí
príspevok na starostlivosť o dieťa
jednorázový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti
jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti
osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
dávka
náhradné výživné
Informácie o podmienkach nároku, dobe poskytovania o výplate a o uplatnení nároku poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Odd. štátnych sociálnych dávok 2441 550, 552, 553, 554
Odd. pomoci v hmotnej núdzi 2441 510, 512, 513, 515
Odd. sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately 2441 600, 601, 602, 603, 610
Mestské jasle, Javorová 27 77 259 32
jasle@m.piestany.sk
Poskytujú verejnoprospešné služby pre rodiny s maloletými deťmi, v súlade s ich potrebami a v záujme ich optimálneho
fyzického a mentálneho rozvoja. Poskytujú starostlivosť deťom vo veku od 10 mesiacov do 3 rokov. Kapacita zariadenia
je 35 miest.
Prevádzkový čas: pondelok - piatok od 6:00 do 16:00

OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany
F.E. Scherera 40 0911 339 988
Nízkoprahový klub pre deti a mládež - PLACE 4U
info: každú stredu od 16.00 do 19.00

každý piatok od 15.30 do 17.30

Dieťa v krízovej životnej situácii
Ak sa dieťa ocitne v dôsledku závažného ochorenia, alebo smrti rodičov náhle bez akejkoľvek starostlivosti okamžitú
pomoc poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Piešťany, Krajinská cesta 5053/13
Odd. právnosociálnej ochrany detí a sociálnej kurately
22 41 600, 601, 602, 603, 610
Mestský úrad, Nám. SNP č.3
referát sociálnych vecí:
033 / 77 654 12
033 / 77 654 15
socialne@piestany.sk

Rodina s dieťaťom s výchovnými problémami
V prípade, že má dieťa vážne poruchy správania, resp. rodina má problémy pri výchove môžete sa obrátiť na:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13
Odd. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2441 600, 601, 602, 603, 610
Referát poradensko-psychologických služieb
2441 605
Poskytuje:
poradensko-psychologickú starostlivosť pre partnerov, snúbencov a rodiny
riešenie problémov osobných v rodinných vzťahoch
prípravu fyzických osôb na osvojenie a pestúnsku starostlivosť
riešenie krízových situácii
prednáškovú činnosť
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, F. E. Scherera 40
033 / 77 434 23
cpppappiestany@gmail.com
Úradné hodiny
pondelok - piatok od 7:00 do 15:00
CPPPaP poskytuje - komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a
preventívnu starostlivosť všetkým deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie
osobného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, v oblasti starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch
psychického vývinu a porúch správania.
- služby zamerané na logopedickú diagnostiku, poradenstvo, prevenciu a logopedickú terapiu a reedukáciu
Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
Ambulancia Klinickej psychológie,
Mgr. Daniela Boteková
Kukučínova 5, Piešťany
033 / 76 266 85

Náhradná starostlivosť

Detský domov Piešťany
Sasinkova ul. 11 033 / 77 213 00
Mierová 3 033 / 77 228 62
Rodinný detský domov n.o.
ul. Družby 26, Piešťany - Kocurice 033 / 77 304 48
rdd.kocurice@gmail.com
V detskom domove sa poskytuje starostlivosť o deti a mladých dospelých vo veku od 0 - 25 rokov.
V prípade záujmu občana o pestúnsku starostlivosť, osvojenie príp. inú formu náhradnej rodinnej starostlivosti je
potrebné sa obrátiť na:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13
Odd. sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
2441 600, 601, 602, 603, 610

Rodina, resp. občan v hmotnej núdzi
dávka
príspevok pre nezaopatrené dieťa
aktivačný príspevok
príspevok na bývanie
ochranný príspevok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13
Odd. pomoci v hmotnej núdzi
2441 510, 515, 512, 513
jednorázová dávka
Jednorázová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorou sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi.
Bližšie informácie o jednorázovej dávke poskytne:
Mestský úrad v Piešťanoch
Nám. SNP č.3
referát sociálnych vecí
033 / 77 654 12
033 / 77 654 13
socialne@piestany.sk

Občan bez prístrešia
ZSS DOMUM
033 / 77 276 87
Bodona 55
nocľaháreň
útulok
zariadenie núdzového bývania
stredisko osobnej hygieny
práčovňa
Zariadenie poskytuje krízové ubytovanie v nepretržitej prevádzke, poradenstvo, materiálnu pomoc /šatstvo, strava/.

Medzi ďaľšie aktivity patrí sprostredkovanie predaja časopisu Nota Bene, ktorý pomáha občanom zvýšiť finančný príjem,
osvojiť si pracovné návyky ...
Projekt Nota Bene v Piešťanoch zastrešuje:
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany
F. E. Scherera 40
0911 339 988
vybavovanie občianskych preukazov, ...
Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave
Piešťanský okres, Krajinská cesta 5, Piešťany
bližšie informácie na webovej stránke: www.minv.sk
Ústredňa:
0961 141 111

Pracovné uplatnenie
v prípade, ak sa občan stane nezamestnaným a má záujem nájsť si zamestnanie môže sa prihlásiť na:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13
Odbor služieb zamestnanosti
Informačné a poradenské služby:
24 413 12
Informačno-poradenské stredisko:
24 413 11
Nahlasovanie voľných prac. miest:
24 414 10
Oddelenie európskych sociálnych fondov:
24 412 24

Úmrtie rodinného príslušníka
Vystavenie úmrtného listu
vydávanie a potvrdzovanie tlačiva - príspevok na pohreb
zamestnaným občanom vydáva potvrdenie na vybavenie pohrebu
informácie na:
Mestský úrad v Piešťanoch
Nám. SNP č.3
klientské centrum - matričný úrad
033 / 77 65 351
033 / 77 65 310
na úhradu nákladov spojených so zabezpečením pohrebu prispieva štát štátnou sociálnou dávkou. O podmienkach
nároku na príspevok Vám poskytne informácie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13
Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odd. štátnych sociálnych dávok
2441 550, 552, 553, 554
činnosti súvisiace s vybavením a zabezpečením pohrebu:
Stredisko pietnych služieb
Bratislavská 104, Piešťany
033 / 77 269 82
0903 485 562

Zdravotne postihnutí občania a seniori
Dôchodkové zabezpečenie
Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava
detašované pracovisko v Piešťanoch, Záborského 40
Odbor dôchodkového poistenia:
odd. dôchodkového poistenia
0906 173 540 02 3247 3540
0906 173 542, 02 3247 3542
Odbor nemocenského poistenia:
odd. nemoc. poistenia 0906 173 634, 02 3247 3634
0906 173 635, 02 3247 3635
0906 173 636, 02 3247 3636
Odbor lekárskej posudkovej činnosti:
odd. lekárskej posudkovej činnosti 0906 173 544, 02 3247 3544
0906 173 543, 02 3247 3543
Odbor poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
Dávky v nezamestnanosti 0906 173 637, 02 3247 3637
0906 173 638, 02 3247 3638
Kompenzačné príspevky
peňažný príspevok na osobnú asistenciu
peňažný príspevok za opatrovanie
peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
peňažný príspevok na prepravu
peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky
peňažný príspevok na opravu pomôcky
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na hygienu a opotrebovanie šatstva, bielizne,
obuvi a bytového zariadenia
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, na prevádzku osobného motorového vozidla
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom
Bližšie informácie poskytne:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13
Odd. peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP 2441 640, 641, 642, 643
Odd. posudkových činností 2441 670, 671

Opatrovateľská služba v domácnosti občanov
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych
aktivitách.
Bližšie informácie poskytne:
Mestský úrad v Piešťanoch
Nám. SNP č.3
referát sociálnych vecí 77 654 13
socialne@piestany.sk

Organizovanie stravovania
V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
c) dovŕšila dôchodkový vek.
Bližšie informácie poskytne:
Mestský úrad v Piešťanoch
Nám. SNP č.3
referát sociálnych vecí 77 654 14
socialne@piestany.sk
Jedáleň
Staničná 22 77 218 37
Kapacita 200 porcií denne
Výdaj stravy:
pondelok až nedeľa od 11:30 do 12:30
Rozvoz stravy do domácnosti len v pracovných dňoch.
ZpS Vila Julianna
Štefánikova 125 77 258 04
Kapacita 120 porcií denne
Výdaj stravy:
v pracovných dňoch od 11:30 do 12:30
Mesto zabezpečuje stravovanie v zaridení stravovania:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
(PPPV - Semafor)
Výdaj stravy:
v pracovných dňoch od 11:00 do 13:30

Zariadenia pobytové pre seniorov a ZŤP
Zariadenie opatrovateľskej služby

Kalinčiakova 12 77 180 18
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
Kapacita 16 ľudí. Pobyt celoročný.
ZOS Lumen
Staničná 22 77 215 33
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
Zariadenie poskytuje služby na dobu určitú.
Kapacita zariadenia 8 ľudí.
ZpS Vila Julianna
Štefánikova 125 77 258 04
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej IV.,
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
Ubytovanie v 1, 2, 3 lôžkových izbách. Kapacita 20 miest. Pobyt celoročný.
Alzheimer centrum Piešťany n.o.
Rekreačná 7, Piešťany 77 223 55
vedúca zariadenia p. Júttnerová - 0918 930 000
vrchná sestra p. Koristová 0918 930 001
web: http://www.alzheimercentrum.cz/slovensko

Denné centrá
- sú miestom, kde sa utvárajú podmienky na záujmovo-kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity
občana, poberateľa starobného dôchodku, alebo občana s nepriaznivým zdravotným stavom.
Denné centrum Rozmarín
Teplická 144, Piešťany
Denné centrum Svornosť
Vážska 4, Piešťany

Občania závislí na drogách a iných návykových látkach
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany
F. E. Scherera 40
Klub abstinujúcich alkoholikov
info: každý štvrtok od 18.00 v priestoroch klubu
Klub rodičov závislých detí
info: každý piatok od 19.00 v priestoroch klubu

