ŠTATÚT
ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB DOMUM
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1.1.

Zriaďovateľ: Mesto Piešťany zriadilo a prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb
DOMUM v súlade s §4 ods.3 písm. g), l), p) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti §80 písm. e), bod 1.,2., písmeno
i), j) a § 12 ods. 1 písm. a) bod 1., 2., 5., a písmeno 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 podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.

1.2.

Predmet činnosti: Zariadenie sociálnych služieb DOMUM je zariadenie sociálnych
služieb mesta Piešťany, kde sa poskytujú sociálne služby sociálne fyzickým osobám
odkázaným na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb.

Čl. 2
Sídlo a názov zariadenia
2.1.
2.2.

Sídlo: Bodona č. 55, 921 01 Piešťany
Názov: Zariadenie sociálnych služieb DOMUM

Čl. 3
Charakter poskytovaných sluţieb
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Druh sociálnej služby: V zariadení sociálnych služieb Domum sa poskytujú sociálne
služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú:
a) nocľaháreň
b) útulok
c) zariadenie núdzového bývania
a
podporné služby, ktorými sú:
a)stredisko osobnej hygieny
b) práčovňa
Forma sociálnej služby: nocľaháreň – ambulantná forma
útulok a zariadenie núdzového bývania – pobytová forma
stredisko osobnej hygieny – ambulantná forma
práčovňa – ambulantná forma
Rozsah poskytovania pobytovej sociálnej služby: pobytová forma – na určitý čas
Kapacita zariadenia sociálnych služieb Domum: 66 lôžok
Útulok
27 lôžok
Nocľaháreň
9 lôžok
Zariadenie núdzového bývania
30 lôžok

3.5.

Nocľaháreň
V Nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie
alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, sa
a) poskytuje
1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo.
b) utvárajú podmienky na
1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.
Útulok
V Útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie
alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, sa
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv.
b) utvárajú podmienky na
1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.
Zariadenie núdzového bývania
V Zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej
je páchané násilie, ktorá je obeťou obchodovania s ľudmi, osamelej tehotnej žene
a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo
nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila
dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.
V Zariadení núdzového bývania sa:
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.
Vážny dôvod je najmä: a) živelná pohroma
b) požiar, ekologická havária alebo priemyselná havária
Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby, na ktorej je páchané násilie
a fyzickej osoby, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, zabezpečuje sa v zariadení
núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. Poskytovanie
sociálnej služby v zariadení núdzového bývania súčasne viacerým fyzickým osobám

uvedeným v tomto bode možno, len ak je to vhodné a účelné vzhľadom na povahu
nepriaznivej sociálnej situácie.
Stredisko osobnej hygieny
V Stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek
Práčovňa
V Práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek

Čl. 4
Organizácia a prevádzka zariadenia
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

Domum nemá právnu subjektivitu.
Domum je organizačnou jednotkou mesta ako súčasť Mestského úradu Piešťany, ktorý
ho spravuje prostredníctvom svojich odborných útvarov.
Domum bezprostredne riadi, koordinuje a kontroluje Odbor služieb – Referát
sociálnych vecí Mestského úradu Piešťany.
Počet a štruktúra zamestnancov zariadenia je stanovená v Organizačnom poriadku
výkonných orgánov mesta Piešťany schváleným Mestským zastupiteľstvom mesta
Piešťany.
Domum je príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta, ktorý schvaľuje
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany.
Na čele zariadenia sociálnych služieb Domum je vedúci zariadenia, ktorý riadi
a organizuje prácu v celom zariadení tak, aby sa plynule zabezpečovali všetky úlohy,
rozvoj a kvalita poskytovaných služieb pri dodržiavaní maximálnej hospodárnosti.
Zariadenie sociálnych služieb Domum je zriadené na dobu neurčitú.

Čl. 5
Osobitné ustanovenia
5.1.

Na činnosť a prevádzku zariadenia sociálnych služieb Domum sa vzťahujú interné
normy Mesta Piešťany a vnútorné normy zariadenia.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
6.1.
6.2.

Štatút Zariadenia sociálnych služieb Domum bol schválený Uznesením Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany č. 117/ 2009.
Štatút Zariadenia sociálnych služieb Domum nadobúda účinnosť dňom 28.09.2009.

Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany

