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V zmysle § 8, odst. 6 Zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov zariadenie
ONDAVA- DSS môže poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe bezodkladne ak:
-

je jej život alebo zdravie vážne ohrozené,

-

fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb,

-

fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení
podľa osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na bývanie
v prirodzenom prostredí.

Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby považujeme ak:
-

fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka osoba na ktorej pomoc bola
odkázaná zomrie alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť
alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou,
plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za
opatrovníka.

Bezodkladné poskytnutie sociálnej služby v ONDAVA – DSS Rakovec nad Ondavou:
a) Ak je do nášho zariadenia z Úradu Košického samosprávneho kraja doručená
Žiadosť o bezodkladne poskytnutie sociálnej služby a v zariadení evidujeme voľné
miesto, občan/právny zástupca je ihneď kontaktovaný a predvolaný k nástupu do
ONDAVA – DSS.
b) Ak je do nášho zariadenia z Úradu Košického samosprávneho doručená Žiadosť
o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby a v zariadení neevidujeme voľné
miesto, takúto žiadosť zaevidujeme do Evidencie čakateľov na poskytovanie
sociálnej služby, zaznamenáme do IS Cygnus a do poradovníka na webovú stránku
zariadenia. V rámci sociálneho poradenstva sociálny pracovník poskytne občanovi
zaradeného do evidencie čakateľov informácie o možnosti dočasného umiestnenia
napr. v zariadení opatrovateľskej služby do doby, kým sa uvoľní v ONDAVA –
DSS miesto k nástupu.
Sociálny pracovník/vedúci SP a SR preveruje aktuálnosť žiadosti zaradených do evidencie
čakateľov v ONDAVA – DSS 2 x ročne.
Ak sa v zariadení ONDAVA – DSS Rakovec nad Ondavou uvoľní miesto a v Evidencii
čakateľov máme zaevidované viaceré žiadosti o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby
zasadá komisia vytvorená na tento účel zložená z piatich členov.
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Žiadosti o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby v zariadení ONDAVA – DSS Rakovec
nad Ondavou sú posudzované komisiou v zložení:






Riaditeľ/ka ONDAVA – DSS
Vedúci úseku SP a SR
Sociálny pracovník
Zdravotný pracovník/zdravotná sestra
Pracovník odboru sociálnych vecí KSK.

Komisia je uznášania schopná, ak sa jej zasadnutia zúčastnia minimálne 3
členovia/nadpolovičná väčšina. V prípade, že sa v zariadení uvoľní miesto a v poradovníku
máme viac ako jednu žiadosť o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby zasadá komisia, ktorá
posúdi na základe kritérií dané žiadosti a vyberie žiadateľa, ktorý bude predvolaný k nástupu
do zariadenia. Zo zasadnutia komisie za urobí Záznam.
Kritéria hodnotenia pri výbere zo žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby:
Komisia určená na tento účel preskúma a zhodnotí:
zas
Na základe týchto kritérií komisia zhodnotí a rozhodne o bezodkladnom príjme a nástupe
žiadateľa do zariadenia ONDAVA – DSS na aktuálne voľné miesto v zariadení.
Ak sa však pri posudzovaní žiadosti o bezodkladné prijatie do zariadenia zistí, že:
- sa žiadateľovi o sociálnu službu už poskytuje sociálna služba v inom zariadení,
- žiadateľ je (dlhodobo) hospitalizovaný,
- žiadateľ odmieta nástup do zariadenia ale súhlasí v Evidencii čakateľom s preradením
na posledné miesto.
- žiadateľ nepredloží aktuálne lekárske nálezy a doklady o zdravotnom stave a jeho
aktuálnej situácií,
tieto žiadosti o bezodkladné prijatie do zariadenia sa pri posudzovaní komisiou nebudú brať do
úvahy.

Ev. č.:

ONDAVA – Domov sociálnych služieb
Platná od:

Smernica o bezodkladnom poskytnutí sociálnej služby

Strana 4/4

01.06.2019

Prílohy :
Príloha 01

Záznam zo zasadnutia komisie o bezodkladnom prijatí.

Rozdeľovník
VÝTLAČOK

MIESTO

Originál č. 1

Manažér kvality

Originál č. 2

Riaditeľ zariadenia

Originál č. 3

Sociálny pracovník

Kópia č. 1

Návštevná miestnosť

Dátum prevzatia

Podpis

ONDAVA – Domov sociálnych služieb, 072 03 Rakovec nad Ondavou č. 45
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Príloha č. 1
Záznam zo zasadnutia komisie o bezodkladnom prijatí
do ONDAVA – DSS Rakovec nad Ondavou
zo dňa ........................................

Komisia pre posudzovanie žiadosti o bezodkladné prijatie do ONDAVA – DSS
Rakovec nad Ondavou dôkladne preskúmala a zhodnotili kritéria na posúdenie žiadostí
o bezodkladné umiestnenie p. ............................., nar. ......................., bytom...................
Členovia komisie * doporučili / nedoporučili bezodkladne prijať p. .........................
do ONDAVA – DSS Rakovec nad Ondavou.

Členovia komisie:
Riaditeľ/ka ONDAVA – DSS

....................................................

Vedúci úseku SP a SR

....................................................

Sociálny pracovník

...................................................

Zdravotný pracovník/zdravotná sestra

...................................................

Pracovník odboru sociálnych vecí KSK.

..................................................

