Apoio sócio-pedagógico de famílias

Este apoio é para todas as famílias que estão a ter dificuldades na vida diária e que
estão a procura de uma solução para os problemas. Geralmente isso tipo de apoio é
ordenado por uma autoridade especializada (por exemplo, a autoridade para a protecção das crianças).

Serviços de assistência social escolar

Este sistema consiste em aconselhar os estudantes, os pais e os professores. É gratuito para todos os estudantes e pais interessados. Os estudantes, pais e professores devem dirigir-se às escolas, onde é oferecido um centro de aconselhamento,
tal como um assistence social escolar.

Mais informações sobre os serviços descritos tal como o horário de abertura estão
publicadas na internet no site www.smzo.ch
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Assistência Social
A assistência social é uma prestação de assistência regulada ao nível cantonal e
baseada no princípio da necessidade.
Por ordem das comunas, este serviço é tratado pelo Sozialmedizinisches Zentrum
do Oberwallis. O objectivo da assistência social é permitir a todos os habitantes do
Oberwallis uma vida com dignidade.

Aconselhamento pessoal
Esse apoio está disponível gratuitamente a todos os residentes da região Oberwallis. Questões de trabalho, habitação e questões familiares são tratadas no
aconselhamento pessoal. O aconselhamento pessoal é baseado numa abordagem
preventiva e apoiante.

Uma distinção é feita entre uma assistência ajuda econômica ou uma entrevista
pessoal ajuda imaterial. A assistência social não é uma prestação de um seguro.
Ela orienta-se ao princípio da finalidade e não ao princípio da causalidade como
os seguros.
As pessoas que recebem ou receberam assistência social estão sujeitas ao reembolso quando a situação financeira melhorar. Antes de receber assistência, a comunidade por pedido do centro social examina se a pessoa afetada tem parentes
que por lei civil têm a obrigação de a apoiar financeiramente.
Ajuda financeira
O direito à assistência social é para todas as pessoas que vivem no Oberwallis e
que não têm direito a prestações subsidiárias ou que não as recebem a tempo.
A assistência financeira cobre a subsistência como as necessidades básicas, os
custos de habitação, os cuidados médicos básicos e ajudas individuais (por exemplo, despesas por mudança de residência) e é adaptada à situação actual pelo
princípio da necessidade.
A assistência financeira assegura o nível mínimo de subsistência e, por conseguinte, visa a promover a participação na vida social. Uma avaliação aprofundada
da respetiva situação assegura, que o direito à assistência financeira é justificado
e que assistência financeira seja adaptada à situação individual e à necessidade.

Resumo dos outros serviços do aconselhamento social
topjob - integração profissional
A área especializada do Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis que verifica de
forma prática a capacidade de trabalhar e ajuda na integração profissional.

Tutela profissional
Para todas as pessoas que beneficiam de medidas de protecção ordenadas pela
autoridade para a protecção de crianças e adultos. O pedido é feito ou pelo o
escritório ou pelos familiares da pessoa em questão. A base é uma denuncia feita
pelos familiares ou pela pessoa própria à autoridade para a protecção de crianças
e adultos.

