Dobrý den! Lačho ďives!
Přímá pomoc romským přeživším nacismu
Podpora přeživších a připomínka nacistického bezpráví
spáchaného na romských obětech
pronásledovaných z rasových důvodů během 2. světové války
ve střední a východní Evropě.
Pro koho?

Kdo?

Určeno pro osoby romského původu narozené
do 8. 5. 1945 včetně, které byly v období 1. 9. 1939–8. 5. 1945
pronásledovány z rasových důvodů a mají trvalý pobyt
v České republice.

PORADNA PRO OBĚTI NACISMUposkytovatel odborného
sociálního poradenství

Co?
Pomoc s žádostí o Osvědčení 255/1946 Sb. – vydává
Ministerstvo obrany ČR pro účastníky odboje/věznění,
na základě osvědčení má držitel nárok na příspěvek
k důchodu i pečovatelskou službu zdarma
Pomoc s čerpáním pečovatelských služeb PRO DRŽITELE
OSVĚDČENÍ 255/1946 Sb. – pomoc se zprostředkováním
kontaktů na pečovatelskou službu v místě bydliště
 omoc se získáním státních sociálních příspěvků
P
(prostřednictvím Úřadu práce v místě bydliště):
 říspěvek na péči – určený pro uživatele, kteří nezvládají
P
samostatnou péči o vlastní osobu
 říspěvek na mobilitu – určený pro imobilní uživatele,
P
podmíněn držením průkazky ZTP
Získání průkazu TP/ZTP/ ZTP/P

registrována Magistrátem hlavního města Prahy
Telefon: 224 872 100 a 774 643 545 (mobil),
pondělí až pátek 9-12 a 13-16 hod.

Projekt Dobrý den! Lačho ďives!
PŘÍMÁ POMOC
Úhrady léků a zdravotnických pomůcek
a dalších potřeb
 sychosociální podpora klientů
P
Aktuální informace na informační lince: 601 130 179 (mobil)
úterý a čtvrtek 9-13 hod

O nás:
Podpora a péče o přeživší nacismu v České republice
Dokumentace životních příběhů formou oral history
Správa unikátního archivu dokumentů a výpovědí
a další aktivity

 říspěvek na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo,
P
schodolez, úprava bytu, vodící pes aj.

www.zivapamet.cz

 OMOC S VYHLEDÁNÍM INFORMACÍ A KONTAKTŮ
P
NA TERÉNNÍ A POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
v okolí bydliště, další sociální poradenství dle dohody.

www.kapura.cz

www.nucenaprace.cz
www.pamettvare.cz
www.zivapamet.cz/dobry-den-lacho-dives/
www.facebook.com/zivapametOPS

Kontakt:

Živá paměť, o. p. s.
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 872 100 a 774 643 545 (mobil)
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