POSTUP PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTI A PRI PRIJÍMANÍ KLIENTOV

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov, platného od 01. 01. 2009.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
•

fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a
jej stupeň odkázanosti je najmenej IV,

•

fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Postup pri prijímaní občanov do Zariadenia pre seniorov:
O sociálnu službu v Zariadení pre seniorov požiada občan – senior príslušný obecný alebo mestský
úrad v mieste svojho trvalého bydliska na základe týchto tlačív:
•

žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

•

lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok. Sociálny pracovník
obce vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a
prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Ich výsledkom je posudok o
stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť
občanovi poskytnuté (viď príloha č. 3. Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca podáva žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov na príslušné zariadenie. Záujemca si
môže vybrať sociálne zariadenie, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované.

V prípade, že v zariadení, o ktoré prejavil záujem nie je voľné miesto:
•

zapíše zariadenie záujemcu do poradovníka čakateľov,

•

obec ponúkne záujemcovi s jeho súhlasom miesto v inom zariadení, ktoré je aktuálne
dostupné.

Pri nástupe do Zariadenia pre seniorov je od občana požadované:
•

právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle prílohy č. 3 B zákona o sociálnych
službách,

•

žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (dostupná na našej stránke),

•

vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (dostupné na
našej stránke),

•

potvrdenie o bez infekčnosti prostredia vydané príslušným zdravotníckym zariadením (nie
staršie ako 3dni),

•

občiansky preukaz,

•

preukaz poistenca,

•

vhodné oblečenie a obutie pre účasť na ergoterapeutických, kultúrnych a športových
aktivitách počas dňa.

Postup pri prijímaní občanov do Domova sociálnych služieb:
V Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 (zákona o sociálnych
službách) žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušnom
samosprávnom kraji, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva.

Ako postupovať pri umiestnení klienta do Domova sociálnych služieb:
Žiadateľ si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na príslušnom
samosprávnom kraji – na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva.

Samosprávny kraj vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje:
•

stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

•

znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým
zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju
domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,

•

návrh druhu sociálnej služby,

•

určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu

Po vydaní „Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby“ a nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ „Žiadosť a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej

služby“, ktorá sa uzatvára s príslušným zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ
umiestnený.

Pri nástupe do Domova sociálnych služieb je od občana požadované:
•

právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle prílohy č. 3 B zákona o sociálnych
službách,

•

žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (dostupná na našej stránke),

•

vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (dostupné na
našej stránke),

•

potvrdenie o bez infekčnosti prostredia vydané príslušným zdravotníckym zariadením (nie
staršie ako 3dni),

•

občiansky preukaz,

•

preukaz poistenca,

•

vhodné oblečenie a obutie pre účasť na ergoterapeutických , kultúrnych a športových
aktivitách počas dňa.

Postup pri prijímaní občanov do Denného stacionára:
Písomnú žiadosť o sociálnu službu fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., predloží príslušnej
obci. Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je právnym orgánom v konaniach o odkázanosti na
sociálnu službu v Dennom stacionári. Po doručení rozhodnutia o posúdení občana požiada občan
príslušné zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Pri nástupe do Denného stacionára je od občana požadované:
•

právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle prílohy č. 3 B zákona o sociálnych
službách,

•

žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (dostupná na našej stránke),

•

vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (dostupné na
našej stránke),

•

potvrdenie o bez infekčnosti prostredia vydané príslušným zdravotníckym zariadením (nie
staršie ako 3dni),

•

občiansky preukaz,

•

preukaz poistenca,

•

vhodné oblečenie a obutie pre účasť na ergoterapeutických , kultúrnych a športových
aktivitách počas dňa,

•

uhradiť finančnú čiastku za denný pobyt.

Úhrada za služby poskytované v Dennom stacionári:
Celková mesačná úhrada sa hradí podľa počtu prítomných hodín a podaných jedál v mesiaci.

