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ALL-LOCAL: HATÉKONY TUDÁSÁTADÁS

ÉS A KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

A VEZETŐ KÖZÖSSÉGBEN

,,LIENKA POMOCI” - KATICABOGÁR SEGÍTSÉG

SEGÍTI AZ IDŐSEKET ABBAN, HOGY A LEHETŐ LEGJOBB 

KÖRNYEZETBEN ÉLJENEK A KEDVENC KÖRNYEZETÜKBEN

,, OTTHON "



Én is itt vagyok…..



Milyen támogatási formák állnak 

rendelkezésre:

• 2013 októberétől az utcákon, üzletekben 

és egyes vállalatoknál adománygyűjtő 

perselyek vannak elhelyezve

• 2 € értékű SMS-t küld az adományozó

összes szolgáltató hálózatából

• hozzájárulás bármilyen összeggel, a 

kijelölt  számlára

• Adományozni lehet régi mobiltelefont az 

Orange, a.s. üzletekben (1 € az értéke)

• Önkéntes hozzájárulók a dakujeme.sk-n 

keresztül adományoznak

• különböző projektek támogatása,

például: az emberek megváltoztatják a 

külsejüket (a partner havi 500 eur gyűjt 

minden 20 "színes fejjel”)

Kinek:

• a rászoruló időseknek

• járóbeteg-ellátás és járóbeteg-

ellátás az idősek számára (Ezek 

a szolgáltatások közé tartozik 

különösen az ápolás, a szállítás 

és a nappali ellátás biztosítása)

KINEK ÉS MILYEN FORMÁBAN NYÚJTJA A 

TÁMOGATÁST

Támogatási cél:

• jobb szolgáltatásokat nyújtson az 

időseknek

• kedvezőbb szolgáltatásokat nyújtson 

• részleges függőségük ellenére 

természetes környezetükben 

támogatják őket. (főzés, higiénia és 

egyéb önsegély)



A támogatás módja:

• Jelentkezni kell, és benyújtani a 

pénzügyi támogatás igényt

• A források felhasználása: egyéni

projektek támogatása, amelyek a 

különböző típusú informális gondozókat 

támogatják (pl. különféle 

segélyeszközök kölcsönzése, 

képzések szervezése vagy 

támogató csoportok előkészítése stb.)

Kit támogat:

• informális gondozókat, akik 

otthon gondoskodnak a 

szülőkről vagy a 

nagyszülőkről.

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA A ,,LIENKA POMOCI” ALAPBÓL

Támogatási cél:

• hogy rávilágítson az időskor 

problémáira és 

lehetőségeire, az időskor 

pozitív és valódi képére



Kiegészítő PUBLIKÁCIÓK:

• A LEGJOBB BERENDEZÉSEK KIVÁLASZTÁSA 

szlovák környezettel kapcsolatos információk, amelyek segítenek a fontos dolgok

megismerésében, segítenek abban, hogy jó döntést hozzon az érintett, melyik 

segédeszköz a legkedvezőbb szerettei számára.

• BROSÚRA - SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE, mit tegyek?

• amely átfogóan összefoglalja az időseknek és a fogyatékkal élő embereknek a jelenlegi 

jogszabályokkal összhangban álló jó tanácsokat, segít a tájékozódásban és a helyes 

döntések meghozatalában.

• Az önkéntesek és a gyermekek bevonása

HOGYAN SEGÍTUNK MÁSKÉNT



KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET


