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Návrh na zriadenie sociálnej služby Zariadenie opatrovateľskej služby
Dôvodová správa
Oddelenie SBaZ predkladá
návrh na zriadenie novej sociálnej služby Zariadenie
opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) v Centre sociálnych služieb.
Z dôvodu záujmu obyvateľov o túto službu navrhujeme rozšíriť Mestom poskytované sociálne
služby aj o službu v zariadení opatrovateľskej služby. Touto sociálnou službou chceme umožniť
zlučovanie rodín v prípade, ak jeden z členov rodiny nespĺňa podmienky pre umiestnenie v zariadení
pre seniorov jednak z dôvodu nedosiahnutia dôchodkového veku (62) alebo pre nižší stupeň
odkázanosti na sociálnu službu ako je stupeň 4, ktorý je potrebný pre umiestnenie v zariadení pre
seniorov. V poslednom období sa zvýšil aj počet záujemcov a službu v ZOS u obyvateľov, ktorí síce
nedosiahli dôchodkový vek (predčasný dôchodok sa nepočíta), ale ich zdravotný stav a sociálna
odkázanosť im nedovoľuje samostatný život bez pomoci inej osoby. Druh ich postihnutia však nie je
adekvátny umiestneniu do domova sociálnych služieb. Zariadenie opatrovateľskej služby by vyplnilo
akýsi medzipriestor v službách poskytovaných mestom pre klientov, ktorí z rôznych dôvodov nie sú
vhodnými klientami iných sociálnych služieb, predovšetkým v pobytových zariadeniach. Rozdiel
medzi ZOS a inými pobytovými zariadeniami je aj v tom, že v ZOS sa poskytuje služba len na určitý
čas, nie celoročne a dáva priestor pre vhodné vyriešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta.
ZOS navrhujeme zriadiť v rozsahu 5 miest. Po zriadení ZOS bude táto služba registrovaná na
VÚC PO a v mesiaci september 2016 môže Mesto Bardejov podať žiadosť na finančnú dotáciu na
MPSVaR pre rok 2017. Výška finančnej dotácie je 320€/ klient/ mesiac.
Podľa § 36 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Zariadenie opatrovateľskej služby
(1) V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno
poskytnúť opatrovateľskú službu.
(2) V zariadení opatrovateľskej služby sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
(3) V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak
neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.
Dopad na rozpočet:
Predložený návrh zvýši rozpočet mesta na strane príjmov a výdavkov. Príjmy a výdavky
vzrastú o cca 31.200 (19.200€ - dotácia z MPSVaR, cca 12.000 € o príjmy z úhrad za poskytovanie
sociálnej služby).
Z dôvodu zriadenia novej sociálnej služby je potrebné upraviť aj
Zriaďovaciu listinu
rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov
takto:

Mesto BARDEJOV
Radničné námestie 16, 085 01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dodatok č. 1
k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov
V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. Mesto Bardejov vydáva Dodatok č.1 k Zriaďovacej
listine Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov s týmito zmenami:

V Článku 4 sa pridáva bod
7. Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 zákona č.448/2008 Z.z.)
Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 06.07.2016

V Bardejove dňa:
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MUDr. Boris Hanuščak
primátor

