Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
Interný predpis č. 05/2019
Zaradenie žiadateľa - budúceho prijímateľa sociálnej služby do poradovníka zariadenie
sociálnych služieb (ZSS) - postup
Ak nie je možné žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
a zariadení opatrovateľskej služby prijať do zariadenia z dôvodu plného stavu, postupuje sa
nasledovne:
1. Žiadosť o umiestnenie sa opatrí prezenčnou pečiatkou a zaradí do poradovníka podľa
dátumu doručenia (osobného, poštou, e-mailom) na adresu poskytovateľa –
Nezábudka, n.o., Fiľakovo a podľa druhu pobytovej sociálnej služby – zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby. K žiadosti musí byť priložený posudok
a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktorú žiadateľ v žiadosti
uvádza.
2. Žiadosti sú vedené v poradovníku podľa dátumu ich doručenia a podľa druhu
poskytovanej služby. Ak k nástupu do zariadenia vyzvaný žiadateľ (písomne,
telefonicky, e-mailom) odmietne nastúpiť, ale naďalej trvá na vedení jeho žiadosti
v poradovníku, jeho žiadosť sa zaradí na posledné miesto v poradovníku dňom, kedy
nástup do zariadenia odmietol.
3. Pri prijatí do ZSS organizácia okrem poradovníka prihliada na pohlavie žiadateľa
(dvojlôžkové izby), jeho zdravotný stav, rodinné zázemie, stupeň odkázanosti, jeho
potreby a požiadavky a ich zosúladenie s potrebami a požiadavkami už umiestnených
prijímateľov. V prípade manželských párov je možné umiestniť žiadateľov samostatne
alebo spolu v rámci priestorových možností ZSS.
4. Vyradenie z poradovníka sa vykoná na základe žiadosti žiadateľa. Takisto sa
z poradovníka vyradí žiadateľ v prípade úmrtia.
5. Mimo poradovníka je možné v zariadení umiestniť fyzickú osobu, ktorej v rámci
svojej pôsobnosti zabezpečuje bezodkladné poskytovanie sociálnej služby mesto
Fiľakovo (zakladateľ poskytovateľa) v súlade s § 8 ods. 6 zákona o sociálnych
službách.
6. Žiadateľom o poskytovanie sociálnej služby v ZSS s trvalým pobytom v meste
Fiľakove je možné počas vedenia v poradovníku poskytovať terénne sociálne služby –
opatrovateľskú službu v domácnosti a službu jedálne dovozom teplej stravy na
domácu adresu.
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