Strana 1 z 3
Príloha č. 9 ku Smernici č. 35 Postup prijímania
a predvolávania občanov do DSS

Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša 57/72
976 69 Pohorelá
__________________________________________________________________________

Záznam zo sociálneho šetrenia k žiadosti o prednostné umiestnenie občana
do DSS Pohorelská Maša
v zmysle Smernice č. 005/2018/OSSZ a Dodatku č. 1 Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby
v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Žiadosť o prednostné umiestnenie doručená dňa:..................................................................................
Sociálne šetrenie vykonané dňa: ...........................................................................................................
Meno a priezvisko a funkcia zamestnancov: .........................................................................................
Miesto šetrenia: .....................................................................................................................................
Meno priezvisko a bydlisko žiadateľa: ................................................................................................

Zistené skutočnosti počas vykonaného sociálneho šetrenia:
Dôvod prednostného umiestnenia:
a) je jeho život a zdravie vážne ohrozené,
b) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
c) skončil pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu (§59 ods. 5. zákona č. 305/2005 z. Z.
O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov) a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí,
*Správny dôvod zakrúžkujte

Dostupnosť iných vhodných sociálnych služieb v mieste bydliska žiadateľa poskytovaných obcami,
neziskovými organizáciami, cirkevnými alebo inými organizáciami.
1. Vek, rodinný stav:

2. Deti, príp. iní príbuzní, známi – mená a kontakty:

3. Dosiahnuté vzdelanie a posledné zamestnanie:

Telefón
048/6196126

F- 140/0

Fax
048/6196126

IČO
00632325

E-mail
dss1@post.sk

Internet
www.bbsk.sk
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4. Popis prirodzeného prostredia (byt, dom – veľkosť, kvalita, hygiena, údržba...)

5. Zdravotný stav:

6. Schopnosť starať sa o seba a o domácnosť:

Navrhnuté opatrenia:
Vzhľadom
k skutočnostiam,
ktoré
aby pán/pani .......................................

sme

sociálnym

šetrením

zistili

navrhujeme,

Záverečné hodnotenie a zistené skutočnosti:
Pán/pani .................................................................... je v súčasnosti vzhľadom na zdravotný stav
a sociálnu situáciu odkázaný/á na pomoc inej fyzickej osoby.

Telefón
048/6196126

F- 140/0

Fax
048/6196126

IČO
00632325

E-mail
dss1@post.sk

Internet
www.bbsk.sk
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V..........................................................................dňa..................................................................
Zamestnanci, ktorí vykonali sociálne šetrenie:
Meno, priezvisko a podpis:
Meno, priezvisko a podpis:
Žiadateľ o prednostné umiestnenie:
Meno, priezvisko a podpis :
Ďalšie osoby prítomné pri sociálnom šetrení:
Meno, priezvisko a podpis:
Meno, priezvisko a podpis:

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

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

Záverečné stanovisko zamestnancov, ktorí vykonali sociálne šetrenie. Je žiadosť
o prednostné umiestnenie v súlade
s čl. 6 ods. 4, ods. 5 smernice BBSK
č. 005/2018/OSSZ a Dodatku č. 1 o postupe prijímania a predvolávania občanov do
zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe
zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej
pôsobnosti BBSK?

Dátum:
Meno, priezvisko, funkcia, podpis:
Meno, priezvisko, funkcia, podpis:

Telefón
048/6196126

F- 140/0

Fax
048/6196126

IČO
00632325

E-mail
dss1@post.sk

Internet
www.bbsk.sk

