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POSTUP PRE ZÁUJEMCOV O POSKYTNUTIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV CENTRA ZBOROVEJ DIAKONIE KANAÁN 

 

1. Na mestskom, alebo obecnom úrade v mieste svojho trvalého pobytu si 
záujemca o poskytnutie sociálnej služby vyzdvihne tlačivo s názvom „Žiadosť 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.“ Žiadosť býva často k dispozícii aj 
na príslušnej internetovej stránke mesta alebo obce. V prípade potreby Vám so 
získaním a vyplnením žiadosti pomôžeme v Zariadení pre seniorov Kanaán. 

2. Ak našu pomoc s vypĺňaním tlačiva nepotrebujete, uveďte do žiadosti 
požadované údaje.  

3. V žiadosti si vyberte a označte sociálnu službu na ktorú má byť osoba posúdená 
– zariadenie pre seniorov. Zároveň si vyberte formu sociálnej služby - v tomto 
prípade ide o službu celoročnú pobytovú. 

4. K žiadosti o posúdenie odkázanosti priložte tlačivo „Lekársky nález“, ktorý 
dostanete spolu so žiadosťou. Uvedené tlačivo dajte vyplniť svojmu obvodnému 
lekárovi. Nahradiť ho môžete prepúšťacou správou z nemocnice, ktorá nie je 
staršia viac ako 6 mesiacov (tiež odborné lekárske nálezy, posudky a pod.). 

5. Vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“                            
spolu s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo vyššie spomínanou 
prepúšťacou správou doručte na mestský úrad resp. obecný úrad v mieste 
Vášho trvalého bydliska. 

6. Na základe tejto žiadosti Vás v domácnosti navštívi sociálna pracovníčka 
poverená príslušným mestským alebo obecným úradom, ktorá urobí sociálne 
šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.  

7. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám budú vydané Posudok a 
rozhodnutie o odkázanosti  na sociálnu službu.  
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8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu – zariadenie 
pre seniorov, ak Vám bol v posudku priznaný stupeň odkázanosti IV., V., alebo VI. 
môžete podať Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.  

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v Centre zborovej diakonie Kanaán Vám 
poskytneme v zariadení. Žiadosť je k dispozícii aj na internetovej stránke 
www.kanaan.sk. K prílohám žiadosti patrí okrem posudku aj úradne overené 
vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, 
ako aj potvrdenie o jej prijíme (napr. aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne 
o výške dôchodku). 

9. Na základe žiadosti budete zaradení medzi čakateľov na umiestnenie v CZD 
Kanaán - zariadení pre seniorov. 

10. Po uvoľnení miesta v CZD Kanaán Vás budeme kontaktovať, aby sme sa 
vzájomne dohodli na uzatvorení Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a  
následnom nástupe do zariadenia pre seniorov. V prípade, že sa počas doby od 
podania žiadosti o poskytnutie sociálnej služby v CZD Kanaán  vyskytnú dôležité 
okolnosti ovplyvňujúce umiestnenie do zariadenia(napr. nástup do iného 
zariadenia a  pod.) prosíme bezodkladne nás informujte o týchto skutočnostiach. 
Ďakujeme. 

http://www.ecavbb.sk/

