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Право на продовольчу допомогу в Громадському 
центрі  Гусицька 
Продовольча допомога може надаватися клієнтам  
у Громадському центрі Гусицька на підставі 
з’ясування їх потреби в рамках соціального 
консультування та складання індивідуального плану 
покращення соціальної ситуації. Індивідуальний 
план складається разом з клієнтом,соціальним 
працівником, у рамках соціального консультування. 
Соціальні консультації завжди надаються по 
понеділках з 13:00 по 18:00 год, у цей час  також 
роздається продовольча допомога.Ця допомога 
надається тільки клієнтам Громадського центру 
Гусицька.

Підтримка клієнтів у Громадському центрі Гусицька
1. Клієнти, які працюють неповний робочий день або 
чиє соціальне становище недозволяє їм задовольнити 
основні потреби.Для створення індивідуального 
плану клієнтам потрібні документи що посвідчують 
особу і трудовий договір.
2. Клієнти, які працюють і водночас вирішують 
своє соціальне становище, ускладнене попередніми 
боргами ,то цим клієнтам потрібні: документи,  
що посвідчують особу, трудовий договір  
(робота не менше 10 змін на місяць) та графіки 
погашення чи рішення суду про списання боргу.

3. Гуманітарна продовольча допомога також видається 
на підставі узгодженого індивідульного плану,  
а саме для клієнтів, які є пенсіонерами (інвалідність 
лише 3групи)перебувають на тимчасовому 
лікарняному  та ще не були виплачені лікарняні 
(інша адекватна соціальна ситуація, яка буде оцінена 
соціальним працівником) і їхній дохід недозволяє 
їм забезпечувати основні потреби.Клієнти також 
подають вище перераховані документи (для людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю 3 групи, щоб 
позов підлягав виконанню, достатньо працювати  
4 зміни на місяць). Клієнти, які мають зміну  
в понеділок отримують допомогу на харчування  
в інший день, заздалегідь обговорюють це  
з соціальним працівником .

У Громадському Центрі Гусицька (з міркувань 
спроможності) ми непередаємо доставку їжі безхатченкам, 
які не працюють -цю допомогу можуть отримати від 
центру Naděje,міському центрі соціальних служеб або  
Армія порятунку. 

Соціальний працівник приймає рішення про видачу 
продовольчої допомоги на підставі індивідуального плану, 
яку він узгодив разом із клієнтом.


