Zoznam poskytovateľov
sociálnych služieb
v okrese Krupina
Názov zariadenia

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb Terany

Stredisko Evanjelickej
DIAKONIE
Hontianske Moravce
Domov dôchodcov
Oáza staroby, n.o.
Bátovce č. 455
Dom sociálnych služieb
„Nádej“ Krupina, n.o.
Dom sociálnych služieb
Krupina n.o.
Kuzmányho nábrežie 28
960 01 Zvolen
Centrum
sociálnych služieb KA

COR centrum, n.o.
Osloboditeľov 13
976 32 Badín

Adresa zariadenia
sociálnych služieb

Druh zariadenia sociálnej služby

Kapacita zariadenia

Štatutárny zástupca

Zariadenie pre seniorov
Domov sociálnych služieb

ZpS – 21, DSS - 20

Mgr. Anna Korčoková
riaditel@ddkrupina.sk

Zariadenie pre seniorov
Domov sociálnych služieb

ZpS – 26, DSS – 40

MVDr. Pavel Poliak
ddterany@stonline.sk

Kostolná 292/28
962 70 Hontianske Moravce

Zariadenie pre seniorov
Domov sociálnych služieb

ZpS – 34

Mgr. Jana Bruanerová
riaditelka@sedhontianske moravce.sk

0902 166 160
045/ 5583997
riaditeľka

Dudince, časť Merovce 260

Zariadenie pre seniorov

ZpS – 34

Bc. Ján Javorník ml.
ddoazastaroby@inMail.sk

045/ 558 31 49
0905 821 824
riaditeľ

Sládkovičova 10, 963 01 Krupina

Zariadenie pre seniorov
Domov sociálnych služieb

ZpS – 33, DSS – 5

Ing. Jozef Daniel
dssnadej@centrum.sk

045/ 551 26 76
0908 119 585
riaditeľ

29. augusta 23, 963 01 Krupina

Zariadenie pre seniorov

ZpS – 25

MUDr. Ján Melich
olga.hanuskova@nemzvolen.sk

045/ 555 09 14
0905 402 962

DS -10, ZNB – 15

Mgr. Anna Surovcová
css.krupina@gmail.com

0903 969 345
riaditeľka
0917 565 063
0948 122 486

Partizánska 24/2, 96301 Krupina

Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre

Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina

Denný stacionár
Zariadenie núdzového bývania
Opatrovateľská služba
Základné sociálne poradenstvo
Sprostredkovanie osobnej asistencie

Kontakt
Tel. 045/ 5519125
0904 961 136
riaditeľka
045/ 5511532
ekon. a soc.
Tel.045/ 583760
0911530 140
riaditeľ
045/ 55801105
ekon. a soc.

Janka Jesenského 889/2
963 01 Krupina

Resocializačné stredisko – občania
s rôznymi závislosťam

RS - 25

PhDr. Helena Zubáková, PhD.
corcentrum@gmail.com

0904 610 010

Občianske združenie VICTUS
Zvolenská cesta 46
963 01 Krupina

FILIUS PAUL Žibritov 9,
963 01 Krupina

Resocializačné stredisko – deti od 14
a dospelí s rôznymi závislosťami

RS - 21

Miriam Štímelová
victus@post.sk
victuska@gmail.com

0917 854 392
0911 346 806

Komunita Ľudovítov, n.o.

Poloma 1298,
963 01 Krupina

Resocializačné stredisko - pre drogovo
závisle deti a mladých dospelých

RS - 24

MUDr. Ľubomír Gábriš
www.komunita.sk

0903 731 888
0903 548 340
0902 835 195

Obec Litava
Litava 5, 962 44

962 44 Litava 145,

Komunitné centrum

Mgr. Slavomíra Koľová

0911 546 682

Obec Cerovo
962 52 Cerovo 259

Komunitné centrum
Cerovo 962 52 Cerovo 30
0918 868 400

Komunitné centrum

Margita Boďová
Margit.bodova@gmail.com

0905 973 749

Domov sociálnych služieb - v prípade záujmu o poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb je potrebné vyplniť „Žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“. Lekársky nález vypĺňa obvodný lekár, alebo stačí
doložiť fotokópie odborných lekárskych správ nie staršie ako 6 mesiacov. Všetky tieto tlačivá je potrebné zaslať na Banskobystrický samosprávny kraj. Tlačivá si môžete
stiahnuť na webovej stránke www.vucbb.sk. DSS sa poskytuje sociálna služba FO do dovŕšenia dôchodkového veku .

Zariadenie pre seniorov - v prípade záujmu o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov je postup rovnaký ako pri umiestňovaní do domova sociálnych
služieb, len požiadať o túto službu je potrebné na obecnom, resp. mestskom úrade v mieste trvalého bydliska záujemcu o umiestnenie, kde Vám poskytnú aj všetky
potrebné tlačivá. V ZpS sa poskytuje sociálna služba FO ktorá dovŕšila dôchodkový vek.

Denný stacionár - v prípade záujmu o poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári je postup rovnaký ako pri umiestňovaní do domova sociálnych služieb, len

požiadať o túto službu je potrebné na obecnom, resp. mestskom úrade v mieste trvalého bydliska záujemcu o umiestnenie, kde Vám poskytnú aj všetky potrebné tlačivá.
V DS sa poskytuje sociálna služba FO, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Zariadenie núdzového bývania - sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, pričom nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie

fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy a to dôvodu ohrozenia správanie iných
fyzických osôb lebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb. ZNB - v prípade záujmu sa žiadosť vybavuje priamo v zariadení.

Opatrovateľská služba - v prípade záujmu o poskytovanie sociálnych služieb opatrovateľskú službu je potrebné vyplniť „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“. Lekársky nález vypĺňa obvodný lekár, alebo stačí doložiť fotokópie
odborných lekárskych správ nie staršie ako 6 mesiacov. Všetky tieto tlačivá je potrebné zaslať na príslušný obecný, alebo mestský úrad.
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony na základe sociálnej posudkovej činnosti.

Základné sociálne poradenstvo - je posúdenie povahy problému FO, rodiny či komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému
a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sprostredkovanie osobnej asistencie - je sociálna služba poskytovaná FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú
asistenciu alebo FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu.
Sprostredkovanie osobnej asistencie sa vybavuje na úrade práce sociálnych vecí a rodiny.

Resocializačné stredisko - v ňom sa poskytuje služba na aktivizovanie vnútorných schopností detí a plnoletých FO na prekonanie psychických dôsledkov drogových
závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.
Odborná pomoc v takomto zariadení sa poskytuje na základe odporúčania adiktológa alebo psychiatra a splnenia podmienok prijatia v resocializačných programoch.

Komunitné centrum - občania v nepriaznivej sociálnej situácii pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne
reprodukovanej chudoby (deti, mládež, rodiny, senior).

