Evidencia čakateľov a kritéria prijímania čakateľov z evidencie v podmienkach n .o.
(v súlade s §8, odst.4 zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a schválených Správnou radou n.o. uznesením č.63/30/2017 zo dňa 22.08.2017)

1. Kompletná žiadosť (so všetkými požadovanými prílohami) je zaradená do
Evidencie čakateľov.
2. V evidencii
žiadosti .

čakateľov je žiadosť vedená v poradí podľa dátumu

podania

3. Ak sa uvoľní miesto v zariadení, je predvolaný čakateľ podľa poradia.
Rozhodujúce je aj prijatie na mužské alebo ženské uvoľnené miesto a druh
sociálnej služby (ZPS,ZOS), v ktorej je zaradený čakateľ. Pred prijatím
čakateľa, ktorý bol evidovaný v evidencii čakateľov viac ako pol roka, je
potrebné predložiť aktuálny zdravotný stav. V prípade zhoršenia zdravotného
stavu bude čakateľ vyzvaný, aby požiadal o posúdenie stupňa odkázanosti, resp.
posúdenie i na daný druh sociálnej služby.
4. V prípade odmietnutia nástupu, sa zapíše do Evidencie čakateľov dátum
predvolania a žiadosť sa zaradí na posledné miesto v Evidencii. Pri opakovanom
predvolaní (2x) a odmietnutí je žiadosť z Evidencie vyradená. Občan si môže
neskôr opakovane podať žiadosť.
5. Občania, ktorí požadujú prednostné, resp. bezodkladné prijatie musia predložiť
žiadosť o prednostné prijatie doložené vyjadrením lekára o nutnosti prijatia
z vážnych zdravotných dôvodov s doloženými aktuálnymi lekárskymi nálezmi
alebo vyjadrením sociálneho oddelenia mesta, že žiadateľ nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, nemá
žiadnu blízku osobu, ktorá by mu zabezpečila starostlivosť, prípadne s uvedením
iného závažného dôvodu.
6. Žiadosti o prednostné prijatie budú prerokované na zasadnutí sociálnej komisie
n.o. vždy posledný pracovný deň v mesiaci. Do zasadnutia komisie sociálna
pracovníčka n.o., v spolupráci s pracovníčkou sociálneho odd. MsÚ, vykoná
terénne šetrenie u žiadateľa s cieľom zhodnotenia skutkového stavu osobnej
a sociálnej situácie žiadateľa o prednostné prijatie. Zameria sa na : aktuálny
zdravotný stav, psychický stav, stupeň odkázanosti – rozhodujúci je stupeň
odkázanosti č. VI, či starostlivosť nevie zabezpečiť rodina, či žiadateľ
nevyžaduje zdravotnú starostlivosť, nakoľko podľa §61 ods. 3 Zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách do zariadenia nemôže byť prijatá fyzická
osoba, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom
zariadení.
Zo šetrenia bude spracovaný písomný záznam. Sociálna komisia n. o. na svojom
zasadnutí prerokuje podanú žiadosti a odporučí alebo neodporučí ich zaradenie
na prednostné prijatie, t.j. na prvé miesta evidencie. Spracovaná evidencia bude
predložená na schválenie Správnej rade n.o.

Výnimku tvorí žiadosť o bezodkladné prijatie v súlade s § 8 ods. 6 Zákona č.
448/2018 Z.z. o sociálnych službách v z.n.p., ktorá je riešená okamžite na
operatívnom zasadnutí Sociálnej komisie n.o.
Žiadateľ bude o schválení alebo neschválení svojej žiadosti o prednostné prijatie
písomne informovaný.
7. V prípade žiadosti klienta, ktorý je už umiestnení v našom zariadení,
o preradenie do iného druhu sociálnej služby, napr. zo ZOS do ZPS a naopak,
táto žiadosť bude vybavená prioritne a bezodkladne, ak je uvoľnené miesto
podľa posúdenia odkázanosti klienta.
8. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže Správna rada n.o. schváliť na
prednostné prijatie žiadateľa mimo schválenej evidencie. Prípadom hodným
osobitného zreteľa sa rozumie : zdravie a život ohrozujúce zhoršenie osobnej
a sociálnej situácie, postihnutie žiadateľa živelnou pohromou, haváriou alebo
podobnou udalosťou.
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