Vymedzenie sociálnych služieb od 1. januára 2014

Prehľad zmien od 1.1.2014:
Úprava
do Úprava
od Dôvod úpravy
Súvisiace zmeny
31.12.2013
01.01.2014
§ 2 - Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa
spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:
z dôvodu, že
nemá
zabezpečené
nevyhnutné
podmienky na
uspokojovanie
základných
životných
potrieb
pre
svoje
životné návyky
alebo
pre
spôsob života

x

pre
ťažké
zdravotné
postihnutie
alebo
nepriaznivý
zdravotný stav
z dôvodu, že
dovŕšila
vek
potrebný
na
nárok
na
starobný
dôchodok podľa
zákona
č.
461/2003 Z. z. o
sociálnom
poistení
pre
výkon
opatrovania
fyzickej osoby s
ťažkým
zdravotným

z dôvodu, že
nemá
zabezpečené
nevyhnutné
podmienky na
uspokojovanie
základných
životných
potrieb
pre
svoje
životné návyky,
spôsob života,
závislosť
od
návykových
látok
alebo
návykových
škodlivých
činností
pre ohrozenie
jej vývoja z
dôvodu
jej
zdravotného
postihnutia, ak
ide o dieťa do
siedmich rokov
veku
pre
ťažké
zdravotné
postihnutie
alebo
nepriaznivý
zdravotný stav
z dôvodu, že
dovŕšila
vek
potrebný
na
nárok
na
starobný
dôchodok podľa
zákona
č.
461/2003 Z. z. o
sociálnom
poistení
pre
výkon
opatrovania
fyzickej osoby s
ťažkým
zdravotným

x

x

x

x

V nadväznosti na zmeny prijaté v § 33, v
ktorom sa zavádza nový druh sociálnej
služby – služba včasnej intervencie, sa do
dôvodov nepriaznivej sociálnej situácie
dopĺňa aj ohrozenie vývoja dieťaťa so
zdravotným postihnutím vo veku do
sedem rokov.

x

x

x

x

x

x

x

postihnutím
pre ohrozenie
správaním iných
fyzických osôb

z dôvodu, že sa
stala
obeťou
obchodovania s
ľuďmi
x

postihnutím
pre ohrozenie
správaním iných
fyzických osôb
alebo, ak sa
stala
obeťou
správania iných
fyzických osôb
x

pre zotrvávanie
v priestorovo
segregovanej
lokalite
s
prítomnosťou
koncentrovanej
a
generačne
reprodukovanej
chudoby

JUDr. Alexandra Vicová

Návrhom sa jednoznačne vymedzuje, čo
sa považuje za správanie iných fyzických
osôb v dôsledku ktorého je fyzická osoba
ohrozená alebo sa stala obeťou. Nakoľko
obsahom tohto pojmu je aj obchodovanie
s ľuďmi, tento dôvod bol ako osobitný bod
nepriaznivej sociálnej situácie vypustený.

Správaním iných fyzických osôb sa
rozumie
domáce
násilie,
rodovo
podmienené násilie alebo násilný trestný
čin.

x

V nadväznosti na zaradenie komunitných
centier do systému sociálnych služieb sa
do dôvodov, na základe ktorých vzniká
nepriaznivá sociálna situácia, navrhuje
upraviť táto situácia.

Zotrvávanie v priestorovo segregovanej
lokalite je zotrvávanie v priestore
vymedzenom bytovým domom, ulicou,
mestskou
časťou,
obcou
alebo
zotrvávanie v lokalite mimo územia obce
bez základnej občianskej vybavenosti.
Koncentrovaná
a
generačne
reprodukovaná chudoba je dlhodobo
pretrvávajúca
nepriaznivá
sociálna
situácia skupiny fyzických osôb z dôvodu
výskytu viacerých negatívnych javov
súčasne, ktorými sú najmä vysoká miera
dlhodobej nezamestnanosti, hmotná
núdza, nízka úroveň vzdelanosti,
nedostatočné
hygienické
návyky,
nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt
sociálnopatologických javov s vysokou
toleranciou k nim.

