Oznamy zo dňa 31.10.2022
+
Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz papiera z rodinných domov sa uskutoční
1. novembra 2022 zo všetkých mestských častí a tiež vývoz fólie a ostatných plastov sa uskutoční
vo štvrtok 3.11.2022.
+
Pekáreň Kubíček a synovia hľadá brigádnika na rozvoz výrobkov. Práca je vhodná aj pre
dôchodcu. Pracovná doba je od 4:00 do 9:00 hodiny. Pekáreň Kubíček a synovia hľadá brigádnika
na prácu pomocníka v pekárni 2 krát do týždňa. Môže byť aj dôchodca. Pracovná doba je iba v
noci. Záujemcovia sa môžu informovať na tel. číslo 0915 784 718.
+
Hostinec Šport Nemšová prijme brigádnika na zastupovanie počas práceneschopnosti.
Bližšie informácie dostanú záujemcovia priamo v Hostinci Šport prípadne v Potravinách u pani
Šimkovej.
+
Mesto Nemšová dáva do pozornosti novú sociálnu službu v našom meste a to prepravnú službu,
teda Sociálny taxík.

Mesto Nemšová v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky zakúpilo špeciálne vozidlo na prepravu obyvateľov Nemšovej, ktorí to bezprostredne
potrebujú.
V najbližšej dobe budú do domácností distribuované letáky s informáciami o tejto službe.
Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe, teda občanom s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po
schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
O prepravnú službu môže požiadať občan, ktorý má preukaz ZŤP, alebo preukaz ZŤP so
sprievodcom alebo občan, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav na základe lekárskeho potvrdenia
a jeho ošetrujúci lekár mu odporučil takúto službu.
Prepravná služba zabezpečí odľahčenie rodinných príslušníkov pri preprave prijímateľa sociálnej
služby na návštevu lekára, nemocnice, obchodov, príbuzných, vybavenie úradných záležitostí a
podobne. Prepravná služba funguje v pracovné dni v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Výška úhrady za prepravnú službu je 0,50 €/1 km.
Bližšie informácie a žiadosti na prepravnú službu môžete objednávať na tel. č.: 0944 005 695
počas pracovných dní od 7.00 – 15:00 hodiny.

