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„BENEFIT“ Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová 

 

poskytuje sociálne služby v súlade: 

 

• so základnými ľudskými právami a slobodami,  

• prirodzenou ľudskou dôstojnosťou,  

• s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, 

rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, 

sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, 

politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu 

alebo iného postavenia PSS v prostredí, ktoré si PSS sám alebo prostredníctvom 

opatrovníka vybral. 

 

Aké sú moje práva ? 

 

1. Právo na ochranu života 

• každý má právo na ochranu zdravia. Ochrana ľudského života je prioritná. 

 

 

2 . Právo na súkromie  



• každý má právo dať si na svoju izbu svoje osobné veci (vlastné fotografie, stoličku, 

obrazy, kvety, sošky), 

  

 

• máte právo rozhodnúť sa, kto môže a kto nemôže vstúpiť do vašej izby, návštevy  

a aj zamestnanci by mali vždy pred vstupom do Vašej izby zaklopať, 

 

 

• máte právo na písomný, telefonický kontakt so svojou rodinou, rodinnými príslušníkmi 

a priateľmi, 

  

  

• máte právo na súkromie a intimitu pri vykonávaní hygieny 



 

 

• právo na voľný pohyb samostatne, alebo v prípade potreby s doprovodom 

  

 

• máte právo na návštevy 

  

 

3. Zachovanie ľudskej dôstojnosti  

• každý má právo vybrať si, ako chce byť zamestnancami alebo personálom oslovovaný 

(tykanie, vykanie). 

 



 

 

• každý má právo rešpektovať Vašu osobnú česť, dobrú povesť a meno.   

   

 

 

4. Sloboda pohybu 

• každý má pravo slobodne sa pohybovať a využívať všetky priestory zariadenia 

sociálnych služieb. 

 

 

 

1. Sloboda prejavu a prístup k informáciám  

• každý má právo vyjadriť svoj názor.  



 

 

2. Právo prijímať a posielať listy a poštové zásielky 

• každý má právo prijímať a posielať svojim priateľom a rodinným príslušníkom listy 

a poštové zásielky. Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných 

písomností.   

            

 

3. Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania 

• každý má právo vyjadriť svoj vlastný názor. Rovnako má právo a možnosť zúčastňovať 

sa svätých omší.  

   

 

4. Právo podieľať sa na výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase  

• každý má právo vykonávať také voľnočasové aktivity a záujmy, ktoré mu najviac 

vyhovujú.   



   

 


