Postup pri požiadaní o sociálnu službu


Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

V žiadosti si vyberiete na aký druh sociálnej služby chcete byť v rámci posudkového
procesu posúdená/ý/ a doručíte ju príslušnému mestskému alebo obecnému úradu v mieste
trvalého bydliska.


Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Tlačivo

Je prílohou žiadosti.
Pokiaľ pravidelne navštevujete lekára, postačí fotokópia výpisu zo zdravotnej
dokumentácie, ktorá nesmie byť staršia ako 6 mesiacov. Vyššie uvedenú žiadosť
s výpisom zo zdravotnej dokumentácie doručíte príslušnému mestskému alebo obecnému
úradu v mieste trvalého bydliska a stane sa podkladom pre vydanie lekárskeho posudku.
Pracovníčky mesta alebo obce vykonajú v domácnosti klienta sociálne šetrenie za účelom
vydania sociálneho posudku.
Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám obcou/mestom v mieste trvalého
bydliska bude vydaný:
Posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.



Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
tlačivo
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
(podpis vyhlásenia o majetku overiť na matrike alebo u notára)
tlačivo

Po doručení posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu si podáte žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
spolu s kópiou rozhodnutia o výške dôchodku a vyhlásení o majetku na našej adrese.
Zhrnutie:
Čo treba predložiť pred nástupom do ZPSaDSS?


Dokumenty
1. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
2. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
3.
kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o dôchodku,
4.
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
5. vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu
službu.



Vyšetrenia

1. Rtg. pľúc s popisom (nie staršie ako jeden mesiac),
2. vyšetrenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako tri dni),
3. psychiatrické vyšetrenie (nie staršie ako jeden mesiac).

Čo si priniesť so sebou pri nástupe do ZPSaDSS?










Potvrdenie od obvodného lekára, že zdravotné dôvody (najmä infekčné ochorenia) Vám
nebránia nastúpiť do zariadenia kolektívneho spolunažívania – do ZPSaDSS,
občiansky preukaz,
záznam o očkovaní (chrípka, TBC),
zdravotnú dokumentáciu,
preukaz poistenca,
lieky min. na dva týždne,
hygienické potreby,
ošatenie, obuv,
veci osobnej potreby klienta, podľa priloženého zoznamu.

