NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine
rozpočtovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja
„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
V súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. f) a § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydáva Nitriansky
samosprávny kraj podľa § 21 ods. 9 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §
9 ods. 9 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov) tento dodatok č. 1 k
zriaďovacej listine:
1.
Vypúšťajú sa bod 2 a 3 v Čl. V. Predmet činnosti a nahrádzajú sa novým znením takto:
2. ,, MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany poskytuje sociálne služby
v štyroch zariadeniach:
a) Zariadenie: Špecializované zariadenie
Cieľavá skupinafyzických osôb: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inejfyzickej osoby,
jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov, príloha č. 3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova
choroba a demencia rôzneho typu etiológie.
V špecializovanom zariadení sa 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, 7. osobné vybavenie.
V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivost'. ak neposkytuje
špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych
službách.
V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje: 1. rozvoj pracovných zručností, 2. záujmová
činnod
V špecializovanom zariadení sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná, pobytová týždenná a pobytová celoročná.
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b) Zariadenie: Domov sociálnych služieb
Predmet činnosti a odborné zameranie:
V domove sociálnych služieb sa 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, 7. osobné vybavenie.
V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje: 1. rozvoj pracovných zručností, 2. záujmová
činnost'.
V domove sociálnych služieb sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivost'. ak neposkytuje
domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych
službách.
Cieľová skupina.fyzických osôb: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky
nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov, príloha č. 3).
Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná, pobytová týždenná a pobytová celoročná.
c) Zariadenie: Zariadenie pre seniorov
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
al fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo
bi fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa 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, 7. osobné vybavenie.
Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnost'.
V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivost'. ak neposkytuje
zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa§ 22 zákona o sociálnych službách.
Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná, pobytová týždenná a pobytová celoročná.
d) Zariadenie: Zariadenie podporovaného bývania
V zariadení podporovaného bývania sa poskyti!Je sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku
veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je tátofyzická osoba odkázaná na pomoc inejfyzickej
osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická
osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného
bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je
usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní
sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia
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a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov.
Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách
alebo súhrnom úkonov, pri ktorýchfozická osoba potrebuje dohľad.
V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu poskytuje: 1. ubytovanie, 2. sociálne
poradenstvo, 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
V zariadení podporovaného bývania sa utvárajú podmienky na prípravu stravy, upratovanie,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
V zariadení podporovaného bývania sa vykonáva sociálna rehabilitácia.
Forma sociálnej služby je pobytová týždenná, pobytová celoročná.

3.
„ MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany poskytuje tieto dve sociálne služby
krízovej intervencie:
a) Útulok
V útulku sa poskytuje: 1. ubytovanie na určitý čas, 2. sociálne poradenstvo, 3. pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránf!ných záujmov, 4. nevyhnutné ošatenie a obuv.
V útulku sa utvárajú podmienky na: 1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva, 4. záiifmovú činnost'.
V útulku sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností.
Cieľová skupinafozických osôb:fozická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky
na uspokojovanie základných životných potrieb, je v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu
straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo
nemôže doterajšie bývanie užívat'. Táto služba sa poskytiife oddelene pre jednotlivcov
a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.
Forma sociálnej služby je pobytová na určitý čas.

b) Domov na polceste
V domove na polceste sa poskytiife: 1. ubytovanie na určitý čas, 2. sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

3.

V domove na pol ceste sa utvárajú podmienky na: 1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj
potravín, 2. vykonávanie základnej osobnej hygieny, 3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva, 4. záujmovú činnost'.
V domove na polceste sa zabezpečuje: 1. rozvoj pracovných zručností, 2. pomoc pri pracovnom
uplatnení.
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Cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba v nepriaznivej situácii, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie zókladných životných potrieb, je v nepriaznivej
sociálnej situácii z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemá
zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po
skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.
Forma sociálnej služby je pobytová na určitý čas.
II.
Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny zo dňa 8. júla 2013 zostávajú nezmenené.
Dodatok č. 1 je súčasťou zriaďovacej listiny zo dňa 8. júla 2013 a bol prerokovaný na zasadnutí
Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 9. júla 2018 a schválený uznesením č.
126/2018.
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2018.

doc. Ing. Milan Belica, PhD.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
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