Vážení rodinní príbuzní,
na základe odporúčania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, vám v prílohe
tohto dokumentu uvádzame vzor Žiadosti klienta o zabezpečenie služby s finančným
príspevkom z verejných zdrojov.
Túto žiadosť si môže podať každý klient (senior), ktorý je už aj umiestnený
v zariadení sociálnych služieb.
Vypísanú a podpísanú žiadosť od klienta (seniora)/príbuzných je nutné odniesť
do podateľne príslušného mestského alebo obecného úradu (podľa trvalého pobytu seniora),
alebo zaslať poštou doporučene. Ak pôjdete cez podateľňu, tak si nechajte potvrdiť podanie
žiadosti. Ak to pošlete poštou, odložte si podací lístok.
Prosíme Vás, aby ste nás informovali, či ste žiadosť podali a či vám prišla nejaká
odpoveď, prípadne naskenujte odpovede a zašlite nám na túto mailovú adresu:
socialnypracovnik@humanus.sk.

S pozdravom
Humanus, n.o.
Mgr. Lenka Dekanová
sociálna pracovníčka
+421 917 322 359
socialnypracovnik@humanus.sk
www.humanus.sk

VZOR ŽIADOSTI KLIENTA O ZABEZPEČENIE SLUŽBY S FINANČNÝM
PRÍSPEVKOM Z VEREJNÝCH ZDROJOV:
Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu odkázanej osoby

V ................................... dňa:................

Mestský úrad v.............../ Obecný úrad v.................... (vyberte správne, nesprávne vymažte)
Adresa úradu

Vec: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Podľa § 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ako fyzická osoba
odkázaná na sociálnu službu Vás žiadam týmto o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov,
u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého som si v súlade s ustanovením § 6 citovaného
zákona vybral:
Humanus, nezisková organizácia – Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec
Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov / domov sociálnych služieb
uviesť iba službu, ktorá sa týka daného klienta (seniora)

Forma sociálnej služby: pobytová
Predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby: ............................
alebo uviesť deň začatia poskytovania sociálnej služby, ak sa už sociálna služba poskytuje pred podaním žiadosti

Čas poskytovania sociálnej služby: na dobu neurčitú
Záverom podotýkam, že tak ako je uvedené v mojej žiadosti, sociálna služba
v Humanus, n.o. sa mi už poskytuje, t. j. mám ju zabezpečenú, ale bez finančnej participácie
z verejných zdrojov Vašej samosprávy a vzhľadom na to, že v súlade s ustanovením
§ 8 citovaného zákona mám právo kedykoľvek požiadať o zabezpečenie sociálnej služby aj
s finančnou podporou obce, podávam túto žiadosť.
Odpoveď mi prosím zašlite na túto adresu: ........................................................................
(uviesť adresu kam chcete, aby bola poslaná)

S pozdravom
........................................................................
Podpis fyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu

Príloha: Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

