Všeobecne záväzné nariadenie
2/2015
ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych
služieb v obci
Obec
neskorších predpisov, v spojitosti s ustanovením § 3
448/2008 Z.
len „zákon o sociálnych
službách“/ v znení neskorších predpisov vydáva toto V
2/2015, ktorým sa upravujú podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb v obci Ostrý

Úvodné ustanovenie
poskytovaných obcou
po
,
ri poskytovaní sociálnej
služby,
za poskytované sociálne služby obcou
448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
defi
.
Vymedzenie sociálnej služby
1. Sociálna služba
ností, ktoré sú zamerané na :
a/ prevenciu, vzniku nepriaznivej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b/ z
,
fyzickej osoby,
d/ riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
rodiny.
2. Nepriaznivá sociálna situácia

životných potrieb,
b/ pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života,

d/ z
„dôchodkový vek“/,

na uspokojovanie základných životných
obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
4. Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny,
ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.

obcou
a/
b/

sú:

2.
ktorý má v obci Ostrý Gr
3.

trvalý pobyt, prípadne iná fyzická osoba uvedená v zákone

je za podmienok ustanovených zákonom obec
, právnická osoba zriadená alebo založená obcou Ostr
, iný verejný

obec
Sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre
ská služba – poskytovaná terénnou formou
1.

je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
i je najmenej II.
z. v platnom znení a
b/ je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
Z.z. v platnom znení.

2.

z.
stanovených hodinách.

3.

2007 Z.
P,
c/ ktorej sa pos

447/2007

s
P,
d/ ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.
4. Ustanovenie odseku 3 písm. b/ sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a/ vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná star
zdravotníckom zariadení,
žných príspevkoch na

– poskytovaná terénnou formou
1.

á
opatruje
ktorá

2.
fyzického zdravia a duševného
zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Po
obcou
1. Obec
služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu
sociálnej služby za podmienok ustanovených záko
z. v platnom
znení.
2. Obec
v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na sociálnu službu :
a/ poskytuje sociálnu službu ,
b/

prostredníctvom právnickej osoby, ktorú
,

c/
sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na
sociálnej služby, súhlasí, alebo
d/

álnej služby u neverejného

služby na základe dohody obce

s fyzickou osobou, ktorá žiada o

zsahu poskytovania sociálnej služby
Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa
lnej službe uvedenej v § 34 až 41 zák.
inej fyzickej osoby.
„Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.
Obecný úrad v Ostrom Grúni
Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje
„Posudok o odkázanosti na sociálnu službu„ ktorý obsahuje:
,
zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju
c/ návrh druhu sociálnej služby,
.
Posudkový lekár
nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o
odkázanosti na sociálnu službu.
Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociál
vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu
službu vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom.
ej služby obci Ostrý
alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti alebo nimi zriadenej
právnickej osobe alebo založenej právnickej osobe.

narodenia a adresu jej pobytu
b/ druh sociálnej služby, kt

sobe uvedenej v písmene a/,

d/ potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
e/ doklady o majetkových pomeroch,
, a ak sa
g/ iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
K žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby fyzická osoba priloží aj
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, okrem fyzickej osoby uvedenej
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:
,
b/ druh poskytovanej sociálnej služby,
c/ vecný ro
formou poskytovania sociálnej služby,
,
,
f/ miesto poskytovania sociálnej služby,
g/ sumu úhr
h/ podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i/ dôvody odstúpenia od zmluvy,

,

Z.z. v platnom znení,

služby, ktorého požiadala obec
osoba odmiet

o

uvu, p
z. v platnom znení sa považuje za splnenú.

Financovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytovanie sociálnej služby
1. Sociálne služby poskytované obcou
zriadenou alebo založenou obcou

alebo právnickou osobou

a/ z
poskytovaní sociálnej služby,
c/ z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
d/ z prostriedkov združenia obcí,
e/ z iných zdrojov.
2.
darovacej zmluve. Ak
prostriedky získané touto darovacou zmluvou sa v súlade so zámermi poskytovanej
sociálnej služby.

3. Ak obec
územnom
sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,
obec
ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok, ekonomicky
oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5
§ 72 ods. 5 písm. a/ a b/ pri poskytovaní pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, znížené o výšku úhrady za sociálnu
nej služby je povinný na základe písomnej žiadosti obce
Úhrada za sociálnu službu
z. v platnom znení
neustanovuje inak.
2. Obec
latnom znení
týmto všeobecne záväzným nariadením najviac vo výške ekonomicky oprávnených
nákladov.
–
iálnu službu

4. Po zaplatení úhrady za poskytovanú sociálnu s

úhrady za sociálnu službu, môže úhradu
zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
pov

Z. z. v platnom znení neskorších predpisov/.
í
úhrady za sociálnu službu.
obec

rozhodne

rozhodne o povinnosti týchto fyzických osôb
obec
v rozsahu svojej pôsobnosti.

Prechodné ustanovenia
1. Obec
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, postupne od
nadobudnutia
nnosti tohto VZN do 31. 12. 2015.

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa obecné zastup
uznie
a 4.11.2015 ,
57/2015
2.

31.12.2015

Bc. Jana Angletová

Vyvesené: 15.10.2015
Schválené: 4.11.2015
Vyhlásené: 31.12.2015

- poskytovaná terénnou formou
Poskytuje sa za úhradu:

0,66 € za hodinu úkonov

ská služba – poskytovaná terénnou formou
Poskytuje sa za úhradu:

0,66 € za hodinu úkonov sebaobsluhy,

P
A ZÁKLANÉ SOCIÁLNE AKTIVITY
Seba obslužné úkony
a) Hygiena
1. osobná hygiena
–
ie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne
medikamentov),umývanie, make-up,
–
om kúte), vykonáva vždy
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),

1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
4. sprievod z toalety,

d) Obliekanie, vyzliekanie
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie,
gombíkov),
anie predmetov dennej potreby.

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,

i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo

platieb).spojené s vedením

Základné sociálne aktivity
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,

pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej
korešpondencie a pri nakupovaní,

návšteve lekára, pri záujmových
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hlucho slepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí,
pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve
IV

b) potreba nepretrž

Zaradenie do
osoby
________________________________________________________________________
Priemerný rozsah
Priemerný rozsah
Stu
________________________________________________________________________
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

105 – 120
85 - 104
65 - 84
45 - 64
25 - 44
0 - 24

0
2- 4
4- 6
6- 8
8 - 12
viac ako 12

0
60 - 120
120 - 180
180 - 240
240 - 360
viac ako 360

________________________________________________________________________

