
Vážime si vaše súkromie
Súbory cookies sú potrebné pre správne fungovanie webu, ako aj pre účely analýzy prevádzky a návštevnosti. Cookies nám neposkytujú prístup k Vášmu počítaču alebo
akýmkoľvek informáciám o Vás. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na
zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu osobných údajov. Výberom „Prijať všetko“ udeľujete súhlas so spracovaním cookies pre uvedené účely. Kliknutím na
„Odmietnuť všetko“ môžete používanie voliteľných cookies blokovať. Podrobnosti o používaní súborov cookies.

Akceptovať  Odmietnuť všetko 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

Úvod > Úvodná stránka > Koronavírus - pracovná a sociálna oblasť > Hmotná núdza

Hmotná núdza
V súvislosti s aktuálnou situáciou sme pristúpili aj k úpravám pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi tak, aby sme v čase mimoriadnej situácie garantovali ľuďom hmotné
zabezpečenie aj napriek sťaženým podmienkam na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aké zmeny nastali v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi? 

V čase krízovej situácie sa nebude vzťahovať podmienka výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne na člena domácnosti, ktorý sa činností nemôže zúčastniť z
dôvodu prekážky na strane organizátora činností alebo má príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu.
Príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, ktorí v čase krízovej situácie nemôžu z dôvodu prekážky na strane organizátorova alebo z dôvodu nariadenia karanténneho
opatrenia alebo izolácie vykonávať činnosti zakladajúce nárok na aktivačný príspevok, sa bude poskytovať ochranný príspevok v sume 37,30 eura mesačne.
Aktivačný príspevok, ktorý sa poskytoval príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu, že vykonáva závislú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem minimálne vo výške
minimálnej mzdy, ostáva zachovaný a výška príjmu sa v čase trvania mimoriadnej situácie nesleduje. Jedinou podmienkou je trvanie tohto právneho vzťahu.
Príspevok na bývanie poskytovaný domácnostiam v hmotnej núdzi, ktoré bývajú v zariadení sociálnych služieb, zostáva zachovaný aj v prípade, že služba sa
neposkytuje, avšak zmluva, na základe, ktorej by sa mala poskytovať, musí trvať. V čase trvania mimoriadnej situácie sa nesleduje ani úhrada za túto službu.
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