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Ochrana a dodržiavanie 
základných ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby 

(zjednodušená forma predpokladajúca súčinnosť kompetentného zamestnanca – sociálny 

pracovník, ISR, sestra, masér, kľúčový pracovník...) 

poskytujeme sociálne služby v súlade so základnými 

ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou 

dôstojnosťou a s princípmi nediskriminácie 
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a pomáhame prijímateľovi sociálnej služby 

tam, kde to potrebuje 
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1. právo, na oslovovanie podľa želania 
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2. právo na nestrannosť, objektívnosť, 

nezaujatosť pri posudzovaní rôznych situácií 
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3. právo na ochranu zdravia 
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4. právo na slobodný pohyb 
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5. právo podieľať sa na výbere aktivít 

vykonávaných vo voľnom čase 
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6. právo zúčastňovať sa bohoslužieb 

priamo v zariadení aj mimo neho 
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7. právo na ochranu osobných dôverných 

informácií 
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8.a)     právo na súkromie, osobný priestor 

a intimitu 
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8. b)  právo na návštevy a kontakt 

s ostatnými ľuďmi 
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9. právo na pomoc pri vybavovaní úradných 

záležitostí 
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10. právo na náhradu škody 
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právo na primeraný spôsob informovania 

prijímateľov sociálnych služieb 

a zamestnancov  „SVETLO“,  ZSS Olichov 

o ochrane práv prijímateľov soc. služieb 
 

V dokumente sú použité obrázky z dokumentácie Domova se zvláštnim režimem „Matyaš“ v Nejdku 


