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dvoch zariadení opatrovateľskej služby - na
Mlynarovičovej s kapacitou 30 lôžok a na Vavilovovej s
kapacitou 20 lôžok - zabezpečuje sociálnu pomoc a
služby spojené s poskytovaním odbornej, obslužnej a inej
činnosti s nepretržitou prevádzkou, na určitý čas maximálne na jeden rok. Účelové pobytové sociálne
zariadenia uprednostňujú obyvateľov Petržalky.
Ak neviete ako ďalej
s dôverou sa obráťte na
ZOS Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/62317173, mobil: 0911336444
eva.kolarovicova@ssspetrzalka.sk
ZOS Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava
Tel.: 02/62240378, mobil: 0917377151
helena.zelenkova@ssspetrzalka.sk
V zariadení opatrovateľskej sa poskytuje
sociálna služba obyvateľovi, ktorý:
- má vydané právoplatné rozhodnutie
a posudok o odkázanosti na sociálnu
službu MČ Bratislava Petržalka,
- má vydané právoplatné rozhodnutie
a posudok z inej mestskej časti alebo
obce, zároveň je aj obyvateľom inej
mestskej časti, alebo obce a je povinný
platiť 50% ekonomicky oprávnených
nákladov,
- nemá vydané právoplatné
rozhodnutie a posudok o odkázanosti na
sociálnu službu, ale bude platiť úhradu vo
výške ekonomicky oprávnených
nákladov,
- má podpísanú zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby.
Žiadateľ si podáva žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu na
oddelení sociálnych vecí mestskej časti
(www.petrzalka.sk). Po vydaní
Rozhodnutia a posudku o odkázanosti na
sociálnu službu a jeho správoplatnení si
žiadateľ podáva Žiadosť o poskytnutie
sociálnej služby priamo v SSS.
Ak obyvateľ nemá právoplatné
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu alebo nebýva v mestskej časti
Bratislava-Petržalka, platí úhradu za
sociálnu službu vo výške 100% alebo
50% ekonomicky oprávnených
nákladov spojených s poskytovaním
tejto sociálnej služby.

ZARIADENIA POSKYTUJÚ KOMPLEXNÝ PROGRAM NEVYHNUTNEJ
STAROSTLIVOSTI:
1. poskytovanie odbornej činnosti
• pomoc pri odkázanosti a zároveň pri obnove schopnosti obyvateľov viesť
samostatný život a začleniť sa do spoločnosti,
• základné sociálne poradenstvo,
• prostredníctvom ADOS zabezpečujeme ošetrovateľskú starostlivosť a
rehabilitáciu,
• sociálnu rehabilitáciu - jednoduché cvičenia na udržanie pohyblivosti,
vedomostné, spoločenské hry a rozhovory na tréning pamäti, v rámci
muzikoterapie umožňujeme klientom prejaviť svoje pocity, vnímať hudbu,
relaxovať.
2. poskytovanie obslužnej činnosti
• ubytovanie v dvoj-, troj- a jednolôžkových izbách s príslušenstvom,
stravovanie 5x denne vrátane diabetickej diéty, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
3. iné služby
• voľnočasové aktivity (v spolupráci so ZŠ pripravujú zamestnanci besiedky, v
čase priaznivého počasia využívajú záhradné priestory areálu, navštevujú
kultúrne podujatia,
• pomáhajú udržiavať kontakt s rodinou, so známymi a priateľmi a
zabezpečujú uspokojovanie duchovných potrieb klienta,
• zabezpečujú doplnkové služby – manikúra, pedikúra, kaderník, kozmetička.
4. odľahčovacej služby podľa § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisoch. Táto sociálna služba je určená len
opatrovateľom, ktorí zabezpečujú opateru v rámci poberania peňažného
príspevku na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Mnohí
opatrovatelia poberajúci peňažný príspevok na opatrovanie ťažko
zdravotne postihnutých príbuzných nevedia, že majú nárok na sociálnu
službu počas jedného kalendárneho mesiaca v priebehu roka. Počas
týchto dní môže opatrovateľ tráviť dovolenku bez stresu a bez pravidelných
povinností. Odľahčovacia služba tak vytvára predpoklady na zníženie stresu
a únavy, načerpanie nových síl a nadviazanie stratených sociálnych
kontaktov. Podmienka odkázanosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
na sociálnu službu sa na účely poskytnutia tejto sociálnej služby považuje za
splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny. Počas poskytovania odľahčovacej služby sa
opatrovateľovi naďalej poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie v plnej
výške.
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