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1. V súvislosti s rozšírením druhov sociálnych služieb poskytovaných CSS – Nádej Dolný 

Lieskov, Čl. 3 Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnych služieb sa mení nasledovne: 

Čl. 3 Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnych služieb 

Podľa zriaďovacej listiny zariadenia, jej dodatkov evidovaných u zriaďovateľa, CSS Nádej 

Dolný Lieskov poskytuje a v registri poskytovateľov sociálnych služieb Trenčianskeho 

samosprávneho kraj (ďalej len TSK) má registrované nasledovné druhy sociálnych služieb: 

1. domov sociálnych služieb 

2. špecializované zariadenie 

3. zariadenie podporovaného bývania 

 

V domove sociálnych služieb poskytuje služby formou celoročného a týždenného pobytu, 

v špecializovanom zariadení a zariadení podporovaného bývania formou celoročného pobytu. 

 

Rozsah poskytovaných služieb sa u jednotlivých druhoch sociálnych služieb mierne líši, 

podrobnejšie je uvedený v nasledujúcom článku smernice. 

 

 

2. Do Čl. 4 Poskytovanie sociálnych služieb sa dopĺňa: 

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. 

roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť 
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samostatný život. Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení 

podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie prijímateľa sociálnej služby pri 

zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci 

zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 Zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V zariadení podporovaného bývania 

sa okrem dohľadu poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom chránených záujmov, utvárajú podmienky na prípravu stravy, vykonáva 

sociálna rehabilitácia.  

Odstavec:  

Klienti zariadenia s najnižšou nevyhnutnou mierou podpory bývajú v špeciálnej 

komunitnej domácnosti v obci Stupné. Cieľom je tu postupná reintegrácia klientov do 

spoločnosti, priblíženie sa komunitnému spôsobu poskytovania sociálnych služieb 

s vyhliadkou transformácie domácnosti na zariadenie podporovaného bývania. Režimové 

opatrenia sú tu minimalizované, samozrejme pri zachovaní nevyhnutnej miery podpory 

pre klientov. Klienti vo väčšej miere rozhodujú o svojom živote, trávení voľného času 

a taktiež preberajú väčšiu zodpovednosť za svoje konanie. 

sa mení nasledovne:  

Klienti zariadenia s najnižšou nevyhnutnou mierou podpory bývajú v zariadení 

podporovaného bývania v obci Stupné. Cieľom je tu postupná reintegrácia klientov do 

spoločnosti, priblíženie sa komunitnému spôsobu poskytovania sociálnych služieb. 

Režimové opatrenia sú tu minimalizované, samozrejme pri zachovaní nevyhnutnej miery 

podpory pre klientov. Klienti vo väčšej miere rozhodujú o svojom živote, trávení voľného 

času a taktiež preberajú väčšiu zodpovednosť za svoje konanie. Pracovníci zariadenia 

podporovaného bývania poskytujú prijímateľom sociálnych služieb dohľad, pod ktorým 

vedú samostatný život. Rozsah dohľadu je závislý na súhrne úkonov uvedených 

v Posudku o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb v zariadení 

podporovaného bývania a úkonov podľa Individuálneho plánu. Pracovníci zariadenia 

podporovaného bývania plánujú poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych 

potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Pre tento účel vypracúvajú 

Individuálne plány o priebehu poskytovania sociálnej služby, kde sú uvedené hlavné 

ciele, ktoré chce klient dosiahnuť, čiastkové ciele, ktoré vedú k naplneniu hlavných 
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cieľov a metódy na dosiahnutie cieľov. Prostredníctvom realizácie cieľov individuálneho 

plánu vedú pracovníci zariadenia podporovaného bývania prijímateľov sociálnej služby 

k postupnej samostatnosti, pričom v prípade potreby poskytnú prijímateľom sociálnej 

služby podporu v nevyhnutnom rozsahu. 

3. Činnosť zariadenia podporovaného bývania upravuje samostatná smernica - Interná 

smernica upravujúca činnosť organizačnej zložky CSS Nádej Dolný Lieskov – 

Zariadenie podporovaného bývania s miestom poskytovania sociálnej služby v Stupnom. 

4. V ostatných bodoch sa smernica o poskytovaní sociálnych služieb v CSS – Nádej Dolný 

Lieskov nemení. 

 

 

 

 

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

       Ing. Martaus František, PhD. 

            riaditeľ CSS - Nádej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


