Podmienky prijatia prijímateľa sociálnych služieb do zariadenia
Astoria Horný Čepeň.

Zariadenie pre seniorov Astoria v Hornom Čepeni vzniklo za účelom poskytnutia pomoci
a sociálnej starostlivosti tým, ktorí si nedokážu starostlivosť o seba vykonávať sami a ich
najbližší príbuzní im pomoc poskytnúť nevedia, nemôžu alebo nechcú.
Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj postup pri prijímaní prijímateľov - klientov
do zariadenia sociálnych služieb je v súlade so zákonom 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.
V našom zariadení poskytujeme sociálnu službu podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách :
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby podľa prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení ,
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Ak má prijímateľ záujem byť našim klientom, je dôležité vykonať následné kroky:
1/
Žiadateľ navštívi príslušný Mestský alebo Obecný úrad v mieste trvalého bydliska,
vyhľadá pracovníka, ktorý sa venuje sociálnej oblasti a požiada o tlačivo Žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť vyplní a odovzdá aj s kompletným
Lekárskym nálezom, ktorý je súčasťou žiadosti, na tom istom úrade.
2/
Na základe sociálneho a lekárskeho posudku obec alebo mesto vydá Rozhodnutie
a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, kde stanoví stupeň odkázanosti a druh
sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný.
3/
Po obdŕžaní rozhodnutia si žiadateľ u nás v zariadení podá Žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o poskytovanie sociálnej služby, ktorej prílohou sú:
- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu príslušnej obce
- posudok o odkázanosti na sociálnu službu
- potvrdenie o výške dôchodku – vydáva Sociálna poisťovňa
- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – ide o doklad o majetkových pomeroch- tejto doklad
vyžaduje podľa vyššie uvedeného zákona o sociálnych službách úradné overenie.
4/
Pokiaľ žiadateľ doručí Žiadosť do nášho zariadenia a je zrejmé, že je odkázaný
na poskytnutie sociálnej služby, zaradí sa do Zoznamu čakateľov o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby, o čom je písomne oboznámený.
V prípade uvoľnenia sa miesta, bude žiadateľ kontaktovaný o najbližšom možnom termíne
nástupu do zariadenia. Po potvrdení záujmu o nástup do zariadenia zo strany žiadateľa mu

bude zaslaná písomná korešpondencia, čo je nutné v období pred nástupom absolvovať,
aby sme predišli možnosti zanesenia infekčného ochorenia do zariadenia a aby bol žiadateľ
na príjem maximálne pripravený.
Pri prijatí do zariadenia Astoria Horný Čepeň je nevyhnutné priniesť:
- občiansky preukaz, preukaz poistenca, zdravotný záznam
- aktuálny výmer o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
- lekárske vyšetrenia : potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako tri dni) a potvrdenie, že
nejde o bacilonosiča, popis rtg pľúc ,vyšetrenie krvi na HBsAg
- Zoznam ošatenia, ktoré si má priniesť žiadateľ do zariadenia bude doložený v písomnej
doručenej korešpondencii, taktiež rozpis hygienických potrieb. Sociálna pracovníčka
zariadenia bude informovať žiadateľa o tom, ako ošatenie označiť.
Je dôležité, aby si pri nástupe do zariadenia žiadateľ priniesol so sebou lieky na jeden
mesiac.
Pri nástupe do zariadenia si prijímateľ hradí sumu na úhradu sociálnych služieb, preto je
potrebné si finančný obnos priniesť so sebou.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, pomoc pri vybavovaní dokumentácie pred
nástupom do zariadenia ako i iné informácie, ktoré požadujete za dôležité pre seba alebo
svojich príbuzných, Vám radi poskytneme ako i pomôžeme. Navštívte nás osobne, kde si
môžete prejsť zariadenie a prípadne v rámci možností si vybrať konkrétnu izbu na bývanie.

