
PRZEWODNIK PO PIENIĄDZACH

Masz zmartwienia związane z pieniędzmi? Jeśli tak, to gmina Venlo może często pomóc. 
Czasem pomagamy pieniędzmi, a czasem radą. To, o co możesz się ubiegać, zależy od 
wysokoości Twoich dochodów. Zobacz, czy jest coś, o co (jeszcze) nie wnioskowałeś. Jeśli 
nie wiesz, jaki jest Twój dochód lub masz pytania, zadzwoń pod numer 14077, opcja 1. 
Skontaktujemy Cię z pracownikiem, który będzie mógł Ci dalej pomóc. Czy nie jest Pan/
Pani w stanie samodzielnie złożyć wniosku? Prosze odwiedźic punkt informacyjny i doradczy. 
Tutaj wolontariusz pomoże Pani/Panu we wszystkich pytaniach. Gmina również pomoże w 
przypadku pytań.

KARTA MIEJSKA

Dzięki karcie miejskiej każdy członek rodziny mieszkający pod Twoim adresem otrzymuje 
raz w roku 100 euro. Z city passem można robić fajne rzeczy. Jak kolacja w Resto van Harte, 
sport na siłowni czy wizyta w teatrze. Można też wybrać się z dziećmi na wesołe wypady.  
O przepustkę miejską możesz się ubiegać, jeśli Twój dochód nie przekracza 120% normy 
pomocy społecznej. Czy jesteś nieformalnym opiekunem? Wtedy na tym karnecie można też 
uzyskać nieformalne odszkodowanie za opiekę.  Jeśli jesteś opiekunem, możesz ubiegać się o 
przepustkę, nawet jeśli twoje dochody są wyższe. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
Home - Venlopas (stadspasvenlo.nl). 

PAKIET KOMUNALNY VGZ

Mając niskie dochody, możesz mieć wiele obaw związanych z kosztami leczenia. Dlatego 
możesz skorzystać z pakietu komunalnego VGZ. Przy pakiecie komunalnym można 
współubezpieczyć nadwyżkę. W takim przypadku gmina dopłaca do twojego pakietu 17,50 
euro miesięcznie. Pakiet gminny VGZ jest dla dochodu niższego niż 120% normy pomocy 
społecznej. Od połowy listopada można przejść na inne ubezpieczenie zdrowotne. Następnie 
można zapisać się na pakiet miejski do 31 grudnia 2022 roku.

PAKIET DZIECIĘCY

Aby pomóc dzieciom dodatkowo, przygotowano dla nich dodatkową pomoc. Na przykład 
otrzymują zwrot kosztów za uprawianie sportu, rower czy klub. To, o co dokładnie możesz się 
ubiegać, zależy od wieku dziecka i Twoich dochodów.  W 2022 roku można ubiegać się o odpis 
na fundusz sportu i kultury oraz leergeld fundacyjny mając dochód do 150% normy pomocy 
społecznej. Chcesz wiedzieć więcej? W takim razie zajrzyj na stronę Jeugdfondsen Venlo.

DOPŁATA DO ENERGII

W tym roku koszty energii bardzo wzrosły. Aby pomóc, możesz ubiegać się o dodatek 
energetyczny w 2022 roku. Jest to dodatek w wysokości 1300 euro. Można się o nią ubiegać w 
urzędzie gminy. Dodatek ten przysługuje mieszkańcom o dochodach do 150% normy pomocy 
społecznej. Można się o nią ubiegać do 31 grudnia 2022 r. W przyszłym roku o dodatek 
energetyczny można ubiegać się ponownie, jeśli zarabia się mniej niż 120% normy pomocy 
społecznej. Śledźcie stronę internetową gminy, aby uzyskać więcej informacji.



ZWOLNIENIE Z PODATKU KOMUNALNEGO

Podatki za wywóz śmieci i kanalizację nie są tanie. A jeśli masz psa, to musisz zapłacić podatek 
od psa.  Czy ma Pan/Pani dochód na poziomie lub w okolicach normy pomocy społecznej? 
Jeśli tak, to być może nie będziesz musiał płacić tych podatków. Na stronie www.bsgw.nl 
można sprawdzić, czy nie trzeba zapłacić rachunku. Jeśli nie możesz poradzić sobie z tym sam, 
poproś o pomoc w punkcie informacyjno-doradczym.

DODATEK DO DOCHODU INDYWIDUALNEGO

Masz skończone 21 lat, ale nie jesteś jeszcze na emeryturze? I jesteś na zasiłku socjalnym od 
ponad trzech lat? Wtedy raz w roku można ubiegać się o indywidualny dodatek do dochodu. 
Wniosek o ten dodatek składasz w Zespole dochodów gminy. Wysokość dodatku zależy od 
wielkości Twojej rodziny.

ORGANIZACIA

Potrzebujesz pomocy przy jakimś zadaniu w domu lub ogrodzie? 
Usługi ręczne organizacji pomagają osobom o niskich dochodach, które nie są w stanie zrobić 
tego samodzielnie. Usługa ‘złotej rączki’ jest ograniczona do drobnych prac. Nie wykonujemy 
prac specjalistycznych takich jak prąd, gaz czy woda. Serwis złotej rączki’  nie stanowi 
konkurencji dla profesjonalistów/firm. Pytanie o pomoc można zadać za pośrednictwem 
strony klussendienstKanDoen@huisvandewijk.nl.

GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Wszystkie programy i warunki można znaleźć na stronie Benefit, work and assistance | Gmina 
Venlo. Na stronie można też dowiedzieć się, ile pieniędzy wynosi 120%, 130% i 150% normy 
pomocy społecznej.

CHCESZ OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ?

Czy Wy również macie tak wysokie rachunki za energię. Następnie sprawdź, czy możemy Ci 
pomóc za pomocą jednego z naszych programów oszczędnościowych. Można też umówić 
się na spotkanie z trenerem energetycznym Good Neighbours po wskazówki i porady. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) | 
Duurzaam Bouwloket lub dzwoniąc pod numer 072-743 39 56.

ZESPOŁY Z TERENU GMINY

DOCHÓD ZESPOŁU

Czasami zdarza się, że zabraknie Ci dochodów. Doradcy ds. dochodów zespołu są wtedy 
dla Ciebie. Każdy pracownik w gminie chce Ci pomóc. Dlatego pracownik team income 
chętnie pomyśli razem z Tobą. Pomogą też w ubieganiu się o zasiłki lub jeden z programów 
wymienionych w tej gazecie.



ZESPÓŁ POMOCY ZADŁUŻONYM

W gminie chętnie służymy pomocą. Czy martwisz się o pieniądze, nie masz wglądu w swoje 
finanse lub jesteś zadłużony? Następnie umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców 
klienta. Omówimy z Tobą, jak możesz z niej wyjść i odzyskać kontrolę nad swoją sytuacją. 
Oczywiście współpracujemy ze wszystkimi organizacjami wymienionymi w tej gazetce 
pieniężnej.

PRZEDSIĘBIORCY Z PROBLEMAMI FINANSOWYMI

Masz wątpliwości, czy Twój biznes przetrwa? A może walczysz o utrzymanie się ze swojego 
biznesu? Następnie umów się na spotkanie z zespołem BBZ. Wspólnie z Tobą zastanowimy 
się nad najlepszym sposobem na kontynuowanie Twojej działalności. Sprawdzimy również, 
czy istnieją jakieś programy, do których jesteś uprawniony.  Zadzwoń do nas pod numer 
077 - 359 72 90. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.venlo.nl/bijstand-
zelfstandigen.

ZESPÓŁ DZIELNICY SPOŁECZNEJ

Po pomoc i wsparcie oraz wnioski dotyczące obiektów Wmo i obiektów Youth Act można 
zgłosić się do Zespołu Społecznego Sąsiedztwa. Wspólnie z Tobą Zespół ds. Społecznego 
Sąsiedztwa sprawdza, czego potrzebujesz. Można pomyśleć o pomocy domowej, wózku 
inwalidzkim czy pomocy dla młodzieży. Więcej informacji: 
https://www.venlo.nl/zorg-en-ondersteuning  https://www.venlo.nl/jeugdhulp


