Dodatok č.2
ŠTATÚTU
ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

Štatút Zariadenia sociálnych služieb Domum sa mení a dopĺňa nasledovne :
Čl. 1
1.) Znenie čl. 1 ods.1.1.sa nahrádza nasledovným znením:
1.1. Zriaďovateľ: Mesto Piešťany zriadilo a prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb
DOMUM v súlade s § 4, odsek 3 písm. l) a p) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti § 80 písm. g), i), j) a § 12, odsek 1
písm. a) bod 2 a písm. e) bod 6, 7 a § 25, § 26, § 29, § 59, §60 Zákona č.448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 o živnostenskom
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2.) Znenie čl. 1 ods.1.2.sa nahrádza nasledovným znením:
1.2. Predmet činnosti: Zariadenie sociálnych služieb DOMUM je zariadenie sociálnych
služieb mesta Piešťany, kde sa poskytujú sociálne služby krízovej intervencie
a podporné služby. Sociálne služby možno účelne a vhodne spájať.
3.) Znenie čl. 3 ods.3.1.sa nahrádza nasledovným znením:
3.1. Druh sociálnej služby: V zariadení sociálnych služieb Domum sa poskytujú sociálne
služby krízovej intervencie, ktorými sú:
a) nocľaháreň
b) útulok
c) zariadenie núdzového bývania
a
podporné služby, ktorými sú:
a) stredisko osobnej hygieny
b) práčovňa
4.) Znenie čl. 3 ods.3.5.sa nahrádza nasledovným znením:
3.5. Nocľaháreň
V Nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
ktorá nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
a) poskytuje
1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo.
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
1

Útulok
V Útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, z dôvodu, že nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4. pracovná terapia
5. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b)
1.
2.
3.
4.

utvárajú podmienky na
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
záujmovú činnosť.

Zariadenie núdzového bývania
V Zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii ohrozovanej správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou
správania iných fyzických osôb
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.
Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby, zabezpečuje sa v zariadení
núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita.
4.) Znenie čl. 4 ods.4.4.sa nahrádza nasledovným znením:
4.4. Počet a štruktúra zamestnancov zariadenia je stanovená v Organizačnom poriadku
Mestského úradu v Piešťanoch.

Čl.2
Dodatok č.2 Štatútu Zariadenia sociálnych služieb Domum bol schválený Uznesením
Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.121/2014 a účinnosť nadobúda dňom 1.10.2014.
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primátor mesta Piešťany

