EVIDENCIA ČAKATEĽOV ( PORADOVNÍK) NA SOCIÁLNE SLUŽBY
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín 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 (živnostenský zákon)
Posledná aktualizácia 11.06.2019
Mesto ako poskytovateľ sociálnych služieb, v súlade s VZN č.1/2018 o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín vedie evidenciu a poradovník čakateľov na zabezpečenie sociálnych služieb vo
svojej pôsobnosti. Tento poradovník sa vedie podľa druhu sociálnych služieb. Čakateľovi na zabezpečenie sociálnych služieb sa vydá
písomné oznámenie o zaradení resp. o vyradení z poradovníka. Žiadosť o zabezpečenie sociálnych služieb sa vyradí z poradovníka, ak
čakateľ zo subjektívnych dôvodov dvakrát odmietol uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.

Názov sociálnej
služby

Jednotka výkonu

Počet
( kapacita)

Počet
čakateľov

Zariadenie
opatrovateľskej služby
Nocľaháreň
STOP-ŠANCA-KOTVA
Domáca opatrovateľská
služba

Lôžko/mesiac

20

5

Poznámka

0

Vybavujeme priebežne

420

0

Vybavujeme priebežne

Lôžko/mesiac
12
Hodín /mesačne

Prepravná služba

Počet jázd /mesačne

20

0

Vybavujeme priebežne

Jedáleň
(donáška jedla )

Ks/ denne

60-80

0

Vybavujeme priebežne

Sociálne poradenstvo

Hodín/mesačne

130

0

Vybavujeme priebežne

Služby denného centra

Klientov mesačne

120

0

Vybavujeme priebežne

Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
v zariadeniach.
Nocľaháreň STOP-ŠANCA (kapacita zariadenia 12 lôžok)
Nocľaháreň je zariadením sociálnych služieb. V nocľahárni sa sociálna služba poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie
bývanie užívať. V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné
ošatenie a obuv, utvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj
potravín. Nocľaháreň STOP-ŠANCA -KOTVA je zariadenie s niekoľkými stupňami sociálnych služieb krízovej intervencie pre rôzne cieľové
skupiny prijímateľov, klientov zariadenia. Klientom sa rozumie osamelá fyzická osoba alebo rodina. Prevádzkové, personálne
a organizačné podmienky činnosti sú spracované v ubytovacom poriadku zariadenia, ktoré podpisuje primátor mesta.
Kapacita zariadenia
Stav k 11.06.2019
12
12
Poradie čakateľov na poskytnutie sociálnej služby

Poznámka

1
2

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
Domáca opatrovateľská služba
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony, ktorých rozsah na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Minimálny
rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby, ak sa
poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.

p.č.

Prijímateľ sociálnej služby

Číslo zmluvy

Čas plnenia zmluvy

Poznámka

V súčasnom období bez poradovníka, žiadosti vybavujeme priebežne

Prepravná služba
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Prepravná služba sa poskytuje :
a) občanovi s trvalým pobytom v meste s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanému na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie,
b) občanovi inej obce odkázanému na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom v prípade, že príslušný obecný úrad
bude refundovať náklady na prepravnú službu.
p.č.

Prijímateľ sociálnej služby
Číslo zmluvy
Čas plnenia zmluvy
V súčasnom období bez poradovníka, žiadosti vybavujeme priebežne

Poznámka

Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita zariadenia 20 lôžok)
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí. V zariadení opatrovateľskej služby sa
poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
Kapacita zariadenia
20
1
2
3
4
5

T.R.
M.M.
E.K.
M.M.
H.M.

Vypracoval: Mgr. Bedleková

Stav k 11.06.2019
Poznámka
20
Poradie čakateľov na poskytnutie sociálnej služby
Evidenčné číslo žiadosti
Č rozhodnutia o odkázanosti
5453/2019
Soc. 4490/4950/2019
25407/2019
Soc. 23369//5788/2019
638/2019
Soc. 30090/8349/2018
25904/2018
Soc. 20223/5607/2018
30262/2018
Soc. 2601/4859/2018

