Sociálne služby
01.01.2009 nadobudol platnosť zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje povinnosť obciam
posúdiť odkázanosť občana na sociálnu službu. Občan má možnosť požiadať o
sociálnu službu, a to o:
- opatrovateľskú službu
- prepravnú službu
- umiestnenie v zariadení pre seniorov
- umiestnenie v dennom stacionári
Forma poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona môže byť ambulantná,
terénna a pobytová. O poskytnutie služby je potrebné písomne požiadať na
predpísanom tlačive (žiadosť - v prílohe) spolu s dokladmi.
Prílohy
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
Popis činnosti k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí OS

Sociálna pomoc občanom obce
Situácia, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu,
starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom
chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na
svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu
zamestnania je charakterizovaná ako sociálna núdza.
V reálnom živote za núdzu vo všeobecnosti považujeme takú sociálnu situáciu, kedy
sa človek ocitá v kolíznej situácii, má problém, potrebuje ho odstrániť, prekonať alebo
aspoň čiastočne zmierniť. Môže ísť o potrebu zabezpečenia vlastného príjmu,
bývania, uspokojenia úrovne fyzického a duševného zdravia, prístupu k starostlivosti
a službám alebo mnoho iných naliehavých situácií, v ktorých občan potrebuje pomoc.
Obecný úrad, referát sociálneho oddelenia poskytuje pomoc rodine s
nezaopatrenými deťmi, a to formou:
-

poskytovania sociálneho poradenstva pre rodiny s deťmi
jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazová dávka sociálnej
pomoci pre rodiny s nezaopatrenými deťmi
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
inštitútu osobitného príjemcu prídavku na dieťa
inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi
pomoci obetiam domáceho násilia
bývania

Referát sociálneho oddelenia poskytuje pomoc seniorom a občanom v hmotnej
núdzi, a to formou:
-

-

sociálneho poradenstva pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi
sociálnych služieb poskytovaných v zmysle zákona o sociálnych
službách č. 448/2008 Z. z a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov,
spoločného stravovania dôchodcov
finančného príspevku pre dôchodcov
finančného príspevku pre občanov v hmotnej

Výkon inštitútu osobitného príjemcu prídavku na dieťa
Obec vykonáva inštitút osobitného príjemcu prídavku na dieťa v zmysle zákona č.
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa z dôvodu, že oprávnená osoba, ktorou je rodič
dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, nevyužíva prídavok na výchovu a výživu
nezaopatreného dieťaťa. Obec vykonáva tento inštitút aj v prípade, ak z písomnej
informácie školy o školskej dochádzke vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie
povinnej školskej dochádzky.

Výkon inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
Obec vykonáva inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi u
tých poberateľov dávky a príspevkov, u ktorých sa doterajšou výplatou dávky alebo
príspevkov nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú dávka alebo
príspevky určené.

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti na úseku sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately zabezpečuje rodine, maloletému dieťaťu a mladému
dospelému ochranu a starostlivosť.
Jednou z priorít je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv a právom
chránených záujmov maloletých detí a dospelých. Pre deti zo znevýhodneného
rodinného prostredia organizuje výchovné alebo sociálne programy.
V prípade umiestnenia maloletého dieťaťa do ústavnej starostlivosti spolupôsobí pri
obnove rodinných pomerov za účelom návratu dieťaťa do prirodzeného rodinného
prostredia a vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do
starostlivosti.
Poskytuje pomoc mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti pri
zabezpečení bývania a zamestnania.

Poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo
osvojiteľom na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch
vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

