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PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Do zariadenia možno prijať žiadateľa na základe:





žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (ďalej len SS)
právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na SS – vydané VÚC alebo obcou
právoplatného rozhodnutia súdu – pozbavenie spôsobilosti na právne úkony,
opatrovník
v naliehavých a odôvodnených prípadoch ak nemožno starostlivosť zabezpečiť inak,
možno prijať občana mimo registra pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia
o odkázanosti na SS.

Žiadosť na predpísanom tlačive podpíše žiadateľ, jeho zákonný zástupca alebo opatrovník.
Aj je žiadateľ pozbavený svojprávnosti, prílohou žiadosti musí byť aj právoplatný rozsudok
príslušného súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení
opatrovníka.
Prílohy k žiadosti:





právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na SS
rozhodnutie o výške dôchodku
doklady o majetkových pomeroch
iné doklady potrebné k uzatvorenie zmluvy.

V prípade naplnenej kapacity žiadateľ sa zaradí do registra čakateľov. Register sa bude
pravidelne aktualizovať podľa pohybu v prijímaní žiadateľov do zariadenia.
Na základe právoplatného posudku o odkázanosti na SS Dignitas n.o. písomne alebo
telefonicky oznámi žiadateľovi SS alebo oprávneným osobám deň nástupu do zariadenia.
Zároveň oznámi, ktoré doklady je povinný žiadateľ pri nástupe predložiť. Ak žiadateľ bez
vážnych príčin nenastúpi do zariadenia v dohodnutom termíne, zaradí sa do registra na
posledné miesto. Ak odmietne nástup bez vážnych príčin, vyškrtne sa z registra a bude
považovaný, ako by o SS nepožiadal vôbec.
Za poskytnutú SS prijímateľ alebo zákonný zástupca (opatrovník) platí zariadeniu úhradu,
ktorá je určená vo vnútornej smernici zariadenia. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby
sa uvedie výška úhrady za SS. Podkladom pre určenie výšky úhrady za poskytnutú SS je
kalkulačný list.
Po predložení potrebných dokladov sa s prijímateľom SS alebo jeho zákonným zástupcom
vyhotoví zmluva o poskytovaní sociálnych služieb (ďalej len zmluva). Zmeny v zmluve sa
uskutočnia formou dodatkov k zmluve. Prevzatie zmluvy prijímateľ SS potvrdí na zmluve.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach – pre prijímateľa a pre poskytovateľa. Kópia
zmluvy prijímateľa SS v špecializovanom zariadení sa zasiela aj na VÚC odbor sociálnych
vecí.
Dignitas n.o. je povinné sa starať, aby všetky povinnosti prijímateľa SS boli včas a riadne
splnené, pohľadávka bola včas uplatnená na súde, rozhodnutie orgánov bolo včas
vykonané.
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Úhrada za poskytované sociálne služby sa platí mesačne v hotovosti alebo prevodom na
účet poskytovateľa posledný deň predchádzajúceho mesiaca za ktorý sa sociálne služby
poskytujú, najneskôr však 5. kalendárny deň v mesiaci za ktorý sa sociálne služby poskytujú.
Prvá splátka je splatná pri nástupe do zariadenia. nasledujúceho mesiaca. V prípade
nezaplatenia úhrady zariadenie písomne trikrát upozorní prijímateľa SS alebo zákonného
zástupcu na možnosť skončenia poskytovania SS.
Prijímateľ SS alebo jeho zákonný zástupca pri nástupe do Dignitas n.o. následne
predloží:






platný občiansky preukaz, preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia
kópiu rodného listu
v prípade potreby kópiu dokladu totožnosti zákonného zástupcu
preukaz ZŤP
iné potrebné doklady.

Po nástupe nového prijímateľa SS sa určí izba, lôžko a miesto na uloženie osobných vecí, je
oboznámený s kolektívom zariadenia. Pre zlepšenie sociálnej adaptácie je zabezpečená
individuálna starostlivosť.
Prijímateľ SS do denného stacionára prichádza a odchádza sám.

Ukončenie poskytovania SS
Poskytovanie SS v Dignitas n.o. sa končí dohodou alebo výpoveďou zmluvných strán.
Výpoveď musí byť písomná. Výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom
doručenia.
Dignitas n.o. môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní SS v prípade, ak:








prijímateľ SS hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo
porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie ktorého sa dopustí prijímateľ
SS aj jeho manžel/manželka, plnoleté dieťa prijímateľa sociálnej služby vo vzťahu
voči zamestnancom poskytovateľa sociálnej služby
prijímateľ SS alebo zákonný zástupca nezaplatí dohodnutú úhradu za SS za čas
dlhší ako tria mesiace
prijímateľ SS sústavne porušuje ustanovenia domáceho poriadku (2 napomenutia –
ústne a písomné)
prijímateľ SS alebo zákonný zástupca neuzatvorí dodatok k zmluve
prevádzka zariadenia je obmedzená
VÚC alebo obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na SS

Jednostrannú výpoveď Dignitas n.o. doručí písomne s uvedením dôvodu výpovede.
Tento predpis je umiestnený na chodbe na nástenke, na viditeľnom mieste. Nadobúda
platnosť dňom 01.04.2016.

Bc. Helena Zsóková
riaditeľka
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