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Pravidlá prijímania členov do denných centier pre
seniorov

Trnava 2014

Pracovný postup prijímania nových členov denných centier pre seniorov (ďalej len „DC“), ktoré
zriaďuje Stredisko sociálnej starostlivosti Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava, (ďalej len „SSS“) ako
príspevková organizácia mesta Trnava na základe čl. 3 písm. c) úplného znenia Zriaďovacej listiny
SSS a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“). Úlohou denných centier (ďalej len „DC“) je vytváranie podmienok pre
záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržovanie fyzickej a psychickej aktivity svojich členov.
DC poskytujú podporné sociálne služby, najmä sociálne poradenstvo a utvárajú podmienky na
záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržania fyzickej a psychickej aktivity svojich členov.
SSS zriadilo v Trnave 8 denných centier: DC, Vl. Clementisa 51; DC, Beethovenova 20; DC,
Novosadská 4; DC, Hospodárska 35; DC, Hlavná 17; DC, Limbová 11; DC, Ľudova 14 a DC,
Dedinská 9 v mestskej časti Modranka.

1. Členom DC môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a má trvalý pobyt na území
mesta Trnava.
2. Členstvo v DC je dobrovoľné, záujemca o členstvo si podá prihlášku za člena/ku do jedného
zo zriadených DC a to oslovením predsedu DC počas prevádzkovej doby DC.
3. Samospráva DC prijíma fyzickú osobu za člena DC za podmienok ustanovených zákonom
o sociálnych službách. DC každému členovi vydá členský preukaz DC, s označením DC, ktorý
preukaz vydal, dátumom, mena a priezviska, poradové číslo člena v DC a podpisom predsedu
samosprávy DC.
4. Fyzická osoba, môže byť členom iba v jednom DC.
5. Člen DC môže navštevovať a zapájať sa do činností všetkých zriadených DC pričom, finančné
príspevky z dotácie rozpočtu SSS môže využívať iba v DC kde je členom. Členský preukaz DC platí
vo všetkých zriadených DC. Medzi základné právo člena DC je právo voliť členov samosprávy do
DC, ktorý členovi vydal členský preukaz.

Postup prijímania členov do DC nadobúda účinnosť dňom 1. január 2015.

