INFORMAČNÝ LETÁK
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 N.Zámky
ÚPSVR Nové Zámky poskytuje:
- Odborné poradenstvo v oblasti sociálnych vecí a rodiny (pomoc v hmotnej núdzi,
rodinné dávky, peňažné príspevky na komp.ŤZP, poskytnutie ošatenia pre občanov
v núdzi, .....),
kontakt: Mgr. Renáta Kočišová, 035/2440500
- Odborné poradenstvo v oblasti služieb zamestnanosti (evidencia UoZ, informácie pre
zamestnávateľa, štátna pomoc, nástroje aktívnych opatrení na trhu práce,..)
kontakt: Mgr. Michaela Šebeňová, 035/2440300
- Základné informácie o procese „Osobného bankrotu“ ,
kontakt: Mgr. Andrea Trnovszká, 035/2440333
Farská charita sv. Jozefa, Banskobystrická 1, Nové Zámky,
kontaktná osoba Pavol Pšenák, tel.kontakt.: 0944/979323
Poslaním a cieľom charity je :
- poskytovať základné sociálne poradenstvo pre všetky osoby v nepriaznivej životnej
situácii a zabezpečiť nevyhnutné trvanlivé potraviny hlavne pre matky s deťmi a osoby
v zlej sociálnej situácii
Nocľaháreň, mesto Nové Zámky, Považská 24, Nové Zámky,
kontaktná osoba Adriana Rozsnyóová, tel.kontakt: 035/6921741
Cieľová skupina:
- Novozámčania, ktorí sa ocitli v krajne nepriaznivej životnej situácii.
Mesto Nové Zámky poskytuje:
- ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
- sociálne poradenstvo,
- nevyhnutné ošatenie a obuv (zabezpečované v rámci terénnej sociálnej služby – MsÚ,
Hlavné nám. 10, Nové Zámky, vchod z ulice Radničná).
Komunitné centrum Kompas, Pribinova 3, Nové Zámky,
kontaktná osoba Mgr. Judita Presburgerová, tel.kontakt: 0908/484990
Zabezpečuje pomoc rodinám v núdzi formou distribúcie nevyhnutného ošatenia a obuvi, ako
aj potravín z rôznych charitatívnych zbierok a humanitných darov
Cieľové skupiny Komunitného centra:
- Deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením,
vylúčené alebo marginalizované,
- obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby,
- všetci obyvatelia mesta Nové Zámky v rámci komunitného rozvoja,
- ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené.
Organizácia sociálnej starostlivosti Šaľa, kontaktná osoba: Dr. Ľubor Gáll,
tel. kontakt: 0917 384 901
Krízové centrum mesta Šaľa – zahŕňa nízkoprahové denné centrum, nocľaháreň a
útulok
- krízové centrum poskytuje sociálne služby, ktoré sú nástrojom sociálnej pomoci
ľuďom,
- zameriava sa na riešenie sociálnej núdze poskytovaním služieb a pomoci
jednotlivcom, skupinám alebo komunitám.

Nízkoprahové denné centrum Krízové centrum 927 01 ŠAĽA, Partizánska ul. 1
kontakt: Mgr. Andrea Kováčová
e-mail: ndc@sala.sk
tel.: +421 917 384 901
Poskytuje sociálnu služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou je jej
ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie schopnosti spoločensky sa začleniť
a samostatne riešiť svoje problémy najmä z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre svoje životné návyky,
spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností .
Nocľaháreň Krízové centrum 927 01 ŠAĽA, Partizánska ul. 1
vedúci: RSDr. Peter Gomboš
e-mail: kc@sala.sk
mobil: +421 917 180 983
- Poskytuje nocľah - ubytovanie počas noci, sociálne poradenstvo a vytvára podmienky
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Útulok Krízové centrum 927 01 ŠAĽA, Partizánska ul. 1
vedúci: RSDr. Peter Gomboš
e-mail: kc@sala.sk
tel.: +421 31 7706537
- Útulok poskytuje prechodné ubytovanie klientom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
alebo spoločensky neprispôsobivým občanom. Ubytovanie sa poskytuje na
nevyhnutný čas, pokiaľ si klient nevyrieši bytovú situáciou, spravidla najviac na
obdobie 12 mesiacov.
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, o.z., Sociálne centrum, Kopec 14, Šurany,
kontaktná osoba Ing. Ján Ňukovič, t.č.: 0911/956095
Činnosť spolku na Slovensku sa viaže s pomocou sociálne slabým rodinám, jednotlivcom,
ľuďom bez domova, bývalým chovancom detských domovov, odsúdeným.
Útulok poskytuje :
- asistenčnú pomoc
- pracovnú terapiu
- resocializáciu
Asistenčná pomoc sa poskytuje prostredníctvom sociálneho pracovníka najmä pri vybavovaní
osobných dokladov a sociálnych dávok, pomoc pri hľadaní zamestnania s ohľadom na
individuálne potreby klienta.
Toto sociálne centrum pomáha svojim klientom pod dohľadom a asistenciou odborného
personálu získať nádej na nový život so zachovaním dôstojnosti klienta a pripraví ich
fungovať v bežných životných situáciách a adaptovať sa do spoločnosti aj po skončení ich
pobytu v sociálnom centre.
Mesto Štúrovo
NOCĽAHÁREŇ
Mesto Štúrovo poskytuje ubytovanie pre bezdomovcov formou nocľahárne. Zariadenie
poskytuje pre fyzickú osobu , ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie :
- ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania a
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
Kontakt: Mgr. Michaela Pajchortová, t.č. 036/2851341
e-mail: michaela.pajchortova@sturovo.sk

