Organizátor pracovných činností pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi na môže byť:
 obec
 rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou
 právnická osoba so sídlom na územní Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva









dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech vo verejný prospech
VÚC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
občianske združenia
školy a školské zariadenia
nadácie
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo právnická osoba odvodzujúca svoju právnu subjektivitu od
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
nemocnice a iné zariadenia v oblasti zdravotníckych služieb
zariadenia sociálnych služieb a podobne

Číselník oprávnených typov pracovných činností na účel §10 zákona č. 417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov – pracovné aktivity
pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi na účel zachovania nároku na dávku v hmotnej
núdzi
1.

údržba a úprava verejnej zelene (parky, ulice, oddychové zóny...)
1.1. hrabanie a odvoz lístia
1.2. kosenie
1.3. zber a odvoz pokosenej trávy
1.4. zastrihávanie stromov a kríkov a odvoz odpadu
1.5. výsadba a odstraňovanie určenej zelene
1.6. zavlažovanie

2.

údržba a úprava zelene v materských škôlkach, základných a stredných školách
2.1. hrabanie a odvoz lístia
2.2. kosenie
2.3. zber a odvoz pokosenej trávy
2.4. zastrihávanie stromov a kríkov a odvoz odpadu
2.5. výsadba a odstraňovanie určenej zelene
2.6. zavlažovanie

3.

udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
3.1. zber a odvoz odpadkov
3.2. čistenie (komunikácie, steny budov...)
3.3. odpratávanie snehu
3.4. odpratávanie posypu ciest a chodníkov po zimnej údržbe

4.

čistenie lesných plôch od kalamitného dreva

4.1. zber a spracovanie odpadu
4.2. odvoz odpadu
5.

úprava klzkých povrchov chodníkov v zimnom období
5.1. vykonávanie posypu
5.2. odstraňovanie ľadu
5.3. odpratávanie snehu

6.

údržba a oprava existujúcich chodníkov a budovanie nových chodníkov, ktoré sú vhodné aj pre
cyklistiku

7.

čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody v obciach

8.

čistenie lesov a zelených plôch od náletových drevín, zvyškov drevín po kalamitách a ťažbe dreva

9.

čistenie a údržba vodných plôch, korýt riek, brehov tokov

10.

pomoc pri likvidácii nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu

11.

údržba obecných cintorínov
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

12.

udržiavanie poriadku a čistoty
kontrola dodržiavania obmedzení v areáli
úprava chodníkov a okolia hrobových miest
vyvážanie smetí
zavlažovanie

participácia na kultúrnych a športových podujatiach
12.1. príprava podujatí
12.2. poriadkový dozor na podujatí
12.3. upratovanie
12.4. pranie a žehlenie
12.5. informátor

13.

vykonávanie poriadkového dozoru v areáloch základných škôl
13.1. pred a po vyučovaní
13.2. počas prestávok
13.3. v školských zariadeniach (jedáleň, školský klub)

14.

vykonávanie dozoru na priechodoch pre chodcov počas rannej a poobednej dopravnej špičky pri
školách

15.

aktivity sociálneho typu (pomoc starším, sociálne odkázaným, chorým, odkázaným občanom v
domovoch dôchodcov, kluboch dôchodcov, sociálnych zariadeniach zriadených obcou, VUC alebo
iným oprávneným subjektom)
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.

nákupy
rozvoz stravy
upratovanie
pranie a žehlenie

15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
16.

17.

práce v školských zariadeniach (MŠ, ZŠ, SŠ)
16.1. upratovacie práce
16.2. pranie a žehlenie
16.3. pomoc pri výchovno-vzdelávacom procese
16.4. informátor
16.5. pomocné práce v školských jedálňach
údržba obecných zariadení, kultúrnych a cirkevných
a pamätihodností
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9

18.

pamiatok,

pamiatkových

drobné opravy a pomocné stavebné práce
výkopové práce
úprava terénu
odstraňovanie starých náterov a natieranie plôch
maliarske práce
údržba zelene
udržiavanie čistoty
údržba verejného osvetlenia
údržba miestneho rozhlasu

oprava hradov a iných kultúrnych pamiatok
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

19.

pomocné práce v kuchyni
spoločenské vyžitie
program aktívneho starnutia
udržiavania psychického zdravia
pomoc pri obslužných činnostiach ležiacich klientov

pomocné stavebné práce
výkopové práce
úprava terénu
odstraňovanie starých náterov a natieranie plôch
maliarske práce
údržba zelene

starostlivosť o športové areály
19.1. údržba povrchov športovísk
19.2. drobné opravy
19.3 odovzdávanie a zber náradia, náčinia a nástrojov požičaných návštevníkom areálu
19.4. udržiavanie čistoty v areáloch
19.5. pranie a žehlenie (dresy, uteráky...)
19.6. informátor

20.

zabezpečovanie verejného poriadku, občianske hliadky

21.

pomoc v útulkoch pre zvieratá

22.

administratívne práce
22.1 tlačenie, skenovanie a kopírovanie písomností
22.2 doručovanie písomností
22.3 triedenie a selekcia určených dokumentov

území

22.4 informátor
23.

pomoc v mestských knižniciach

24.

pomoc pri výučbe prvej pomoci

25.

pomoc pri vykonávaní verejných zbierok

