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Domov dôchodcov a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre v zmysle zákona 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 poskytuje sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a to
pobytovou formou celoročnou na neurčitý čas v zariadení pre seniorov.
Cieľovou skupinou sú fyzické osoby s poruchami pohybového a podporného aparátu
a s duševnými poruchami, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek.
Sociálna službu typu „Zariadenie pre seniorov“ (§ 35 zákona č. 448/2008) je kompetenciou
miest a obcí, preto ak občan požaduje takúto službu, je treba sa obrátiť na mestský alebo
obecný úrad v mieste trvalého bydliska občana – žiadateľa, kde mu budú poskytnuté ďalšie
informácie a postup umiestnenia v zariadení sociálnych služieb, ktoré si občan vyberie. Pri
výbere umiestnenia do zariadenia, ktorým je DDaDSS SOCIETA Hodruša-Hámre, musí
občan s trvalým pobytom v inej obci predložiť právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu službu (vydané obcou, kde má trvalý pobyt) spolu so Žiadosťou o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby.
Postup pre občanov s trvalým pobytom v obci Hodruša-Hámre, ktorí chcú byť umiestnení
v DD a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre:
Občania s trvalým pobytom v obci Hodruša-Hámre majú k dispozícii tlačivá „Žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu“ aj na tejto stránke, alebo si ich môžu osobne prevziať
v Domove dôchodcov a DSS SOCIETA ako aj na tunajšom obecnom úrade.
Vyplnené tlačivá Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s prílohami (prílohy sú
uvedené v žiadosti) a ošetrujúcim lekárom vyplnené tlačivo Lekársky nález na účely
posúdenia odkázanosti na sociálnu službu doručí občan s trvalým pobytom v obci HodrušaHámre na Obecný úrad Hodruša-Hámre, kde bude spis zaevidovaný.
Na základe týchto podkladov vydá Obec Hodruša-Hámre „Posudok o odkázanosti na
sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Po nadobudnutí
právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadateľ o sociálnu
službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ priamo do DD
a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre. K tejto žiadosti priloží potrebné prílohy (uvedené
v žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby), tiež právoplatné rozhodnutie a
posudok. V prípade voľného miesta v DD a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre bude žiadateľ
umiestnený. Ak nie je voľné miesto, bude žiadateľ zaradený do poradovníka čakateľov,
o čom bude žiadateľ písomne informovaný.
Žiadatelia sú umiestňovaní podľa stupňa odkázanosti a to stupeň IV. až stupeň VI. pre
sociálnu službu typu zariadenia pre seniorov.
DD a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre poskytuje služby typu „domov sociálnych služieb“ už
len podľa prechodných ustanovení zákona o sociálnych službách (§110e a nasl.zákona).

V prípade žiadosti o iné druhy sociálnych služieb je treba postupovať podľa príslušných
ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
V prípade potreby doplnenia informácií o sociálnych službách vykonáva DD a DSS
SOCIETA sociálne poradenstvo.
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