Podmienky prijatia občanov
do CSS ORAVA Tvrdošín
Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych sluţieb upravuje zákon NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon
o sociálnych sluţbách).
CSS ORAVA Tvrdošín

poskytuje sociálne služby v:

V domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou sa poskytuje prijímateľovi
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, ţehlenie
a údrţba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa záujmová činnosť, rozvoj
pracovných zručností a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.
Pri ambulantnej forme sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, rozvoj pracovných
zručností, stravovanie, upratovanie a vecné plnenia v spoločných priestoroch, záujmovú činnosť
a úschovu cenných vecí.
CSS prijíma občanov vo veku od 18 rokov – do dovŕšenia dôchodkového veku ak sú títo
odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo sa jedná
o osoby nevidiace alebo prakticky nevidiace so stupňom odkázanosti III podľa prílohy č. 3
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách.
Ambulantná forma sa poskytuje prijímateľovi, ktorý dochádza, je sprevádzaný alebo je
dopravovaný do miesta poskytovania sociálnej sluţby. Sociálna
sluţba sa poskytuje
v pracovných dňoch mimo sviatkov a to v čase od 7.00 hod do 17. 00 hod.
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sluţba dospelej fyzickej osobe odkázanej na pomoc
inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z.
o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov a zdravotným postihnutím, ktorým je
Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex,
schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický
psychosyndróm ťaţkého stupňa.
V tomto zariadení s celoročnou pobytovou formou sa prijímateľovi poskytuje pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,
ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba
bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa záujmová činnosť, rozvoj pracovných
zručností a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. Vzhľadom na zdravotné postihnutie
prijímateľa sa uplatňuje špeciálny postup a vo väčšej miere sa vyuţíva individuálny prístup.
Posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu v Domove sociálnych sluţieb a Špecializovanom
zariadení sa ţiada na Ţilinskom samosprávnom kraji, odbor sociálnych vecí.
Tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu nájdete na našej webovej stránke
www.cssorava.sk, ako aj na webovej stránke Ţilinského samosprávneho kraja
www.zilinskazupa.sk

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna sluţba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej
IV podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách, alebo fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej sluţby potrebuje z iných váţnych dôvodov.
V tomto zariadení s celoročnou pobytovou formou sa prijímateľovi poskytuje pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,
ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba
bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa záujmová činnosť a utvárajú sa podmienky
na úschovu cenných vecí.
Posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu v tomto zariadení sa ţiada na príslušnom obecnom
alebo mestskom úrade.

Postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby:
1.

KROK: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu sluţbu sa začína na základe ţiadosti občana.
K posudzovaniu potrebujete:
1/ Tlačivo „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, musí byť podpísaná
záujemcom o sociálnu sluţbu. V prípade, ţe je občan obmedzený spôsobilosti na právne úkony,
ţiadosť o posúdenie odkázanosti podpíše súdom ustanovený opatrovník (priloţiť kópiu
rozsudku súdu o obmedzení a kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na
svoj zdravotný stav nemôţe sám podpísať ţiadosť, môţe ju podpísať aj iná fyzická osoba a to na
základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.
2/ Súčasťou „Ţiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu“ je:
,,Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktorý vyplní a potvrdí
Váš obvodný lekár.
3/ Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete na
adresu vášho obecného alebo mestského úradu pre sluţbu poskytovanú v zariadení pre seniorov.
Pre sluţbu poskytovanú v domove sociálnych sluţieb a v špecializovanom zariadení na príslušný
samosprávny kraj – v našom prípade Ţilinský samosprávny kraj, oddelenie sociálnych sluţieb,
Komenského 48, 011 09 Ţilina.
Na základe tejto „Ţiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu“ Vám bude vydané
„Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.
4/ Do 15 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ si dáte potvrdiť
právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu sluţbu“ a to osobne alebo poštou
na úrade, ktorý ho vydal.

2.

KROK: PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

K zabezpečeniu poskytovania sociálnej sluţby - celoročná pobytová forma potrebujete:
1/ „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“
Tlačivo ţiadosti si môţete stiahnuť z našej webovej stránky www.cssorava.sk
(dokumenty/tlačivá), alebo osobne v našom zariadení. V prípade záujmu môţe byť tlačivo
ţiadosti zaslané na Vami určenú adresu.
2/ Ku „Ţiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych sluţieb“ predloţíte:
a) právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, Posudok o odkázanosti na
sociálnu službu – vydané obcou, mestom, alebo samosprávnym krajom.
b) Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac, kópiu rozhodnutia o poberaní
dôchodku zo Sociálnej poisťovne, ak do zariadenia nastupuje jeden z manţelov je
potrebné predloţiť aj príjem manţela, ktorý ostáva doma, rozhodnutie o sociálnych
dávkach ak poberáte.
c) Doklady o majetkových pomeroch (viď. príloha ţiadosti o zabezpečenie)
d) Občiansky preukaz, preukaz ZŤP a parkovací preukaz ak Vám boli vydané,
zdravotný preukaz poistenca, zdravotnú, zubnú kartu k nahliadnutiu a
Potvrdenie lekára –vylúčenie prenosných chorôb nie staršie ako 3 dni pred nástupom,
výtery z rekta, nosa, hrdla a RTG pľúc nie staršie ako 3 mesiace (viď. príloha ţiadosti).
e) Správy od odborných lekárov u ktorých ste v dispenzári a platné odporúčania na
lieky a iné zdravotnícke pomôcky ak ich pouţívate. Potvrdenia o doterajšom očkovaní
aj o očkovaní na HBsAg.
K zabezpečeniu poskytovania sociálnej sluţby - ambulantná forma potrebujete:
1/ „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“
Tlačivo ţiadosti si môţete stiahnuť z našej webovej stránky www.cssorava.sk
(dokumenty/tlačivá), alebo osobne v našom zariadení. V prípade záujmu môţe byť ţiadosť
zaslaná na Vami určenú adresu.
2/ Ku „Ţiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych sluţieb“ predloţíte:
a) právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, Posudok o odkázanosti
na sociálnu službu – vydané samosprávnym krajom.
b) Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac, kópiu rozhodnutia
o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne, ak do zariadenia nastupuje jeden
z manţelov je potrebné predloţiť aj príjem manţela, ktorý ostáva doma, ostatných
spoločne posudzovaných osôb, rozhodnutie o sociálnych dávkach ak poberáte.
c) Doklady o majetkových pomeroch (viď. príloha ţiadosti o zabezpečenie)
d) Občiansky preukaz a Potvrdenie lekára –vylúčenie prenosných chorôb nie staršie ako
3 dni pred nástupom, výtery z rekta, nosa, hrdla a RTG pľúc nie staršie ako 3 mesiace
(viď. príloha ţiadosti).
e) Potvrdenia o doterajšom očkovaní aj o očkovaní na HBsAg.
Záujemca, ktorý chce platiť úhradu za poskytovanú sociálnu sluţbu najmenej vo výške
ekonomicky oprávnených nákladov (tzv. samoplatca) nie je povinný predloţiť Rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu sluţbu a Posudok o odkázanosti na sociálnu sluţbu.

3.

KROK: EVIDENCIA V ZOZNAME ŽIADATEĽOV

V prípade, ţe v našom zariadení nie je voľné miesto, je moţné po Vašom písomnom
súhlase Vašu ţiadosť zaradiť do Zoznamu žiadateľov.
Vedenie zoznamu žiadateľov
1. Zariadenie sociálnych sluţieb CSS ORAVA vedie zoznam ţiadateľov na poskytovanie
sociálnej sluţby v súlade so zákonom o sociálnych sluţbách, na kaţdý druh sociálnej
sluţby osobitne.
2. Ţiadosti sú do zoznamu ţiadateľov zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia
sociálnych sluţieb doručené a podľa druhu poskytovanej sociálnej sluţby. Ak viacerí
ţiadatelia budú mať rovnaký dátum podania ţiadosti, poradie bude určené na základe
sociálnej situácie ţiadateľa. V prípade ak ţiadateľ, odmietne nástup do zariadenia môţe
byť na vlastnú ţiadosť ďalej vedený v zozname ţiadateľov a ţiadosť bude zaradená na
posledné miesto v zozname, alebo ţiadosť bude vyradená.
3. Zariadenie sociálnych sluţieb CSS ORAVA predvoláva ţiadateľov na základe uvedených
kritérií:
1. kritérium: naliehavosť aktuálnej ţivotnej situácie ţiadateľa. Zákon o sociálnych
sluţbách v § 8 ods. 6 dáva moţnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia v prípade,
ak je jeho ţivot, alebo zdravie váţne ohrozené.
2. kritérium: poradie ţiadateľa v zozname ţiadateľov. Ţiadosti ţiadateľov sú vybavované
v poradí, v akom boli do CSS ORAVA doručené a vţdy s ohľadom na ďalšie moţnosti,
ktoré sú pre prijatie na konkrétne voľné miesto rozhodujúce. Na dvojposteľovej izbe
môţeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, ţe sa jedná o
manţelov, prípadne muţ a ţena poţiadajú o spoločné bývanie.

V prípade, ţe počas vybavovania potrebných náleţitostí si budete potrebovať overiť správnosť
pochopenia týchto inštrukcií, alebo budete mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás
prosím v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 14.00 hod. na nasledovných telefónnych číslach:
043/5831822
043/5831826

riaditeľ
referent pre zmluvy, úhrady a agendu PSS

