ŽÁDOST O POSKYTUNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
(§ 50 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)

Zájemce o poskytnutí sociální služby
Jméno, příjmení:

Titul:

Rodné příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

PSČ:

Další kontakty na zájemce (telefon, email):
Adresa pro korespondenci (pokud se liší od adresy bydliště):

Zástupce zájemce (opatrovník):
Jméno, příjmení, titul:
Příbuzenský vztah:
Tel./email:
Adresa:

Kontaktní osoba pokud se neshoduje se zástupcem:
Jméno a příjmení:
Příbuzenský vztah:
Tel./email:
Adresa:
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Popište prosím svou situaci, proč potřebujete využívat sociální službu (zhoršení
zdravotního stavu, potřeba péče, osamělost nebo jiné důvody):

V

dne:

podpis zájemce

podpis zástupce
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Důležité informace k přijetí do Domova sv. Anežky České
Vyplněnou žádost zasílejte e-mailem, poštou nebo po domluvě se sociální pracovnicí doneste osobně
na adresu:
Domov sv. Anežky České
Cajthamlova 169
266 01 Beroun-Zavadilka
E-mail: socialni.stacionar@charita-beroun.cz
sluzbyproseniory@charita-beroun.cz
tel: 739 316 968 (sociální pracovnice), 606 888 938 (vedoucí domova)
Telefonovat můžete v pracovní době každý všední den od 8.00 – 16.00 hod.
Zájemce o sociální službu si může před podáním žádosti domluvit osobní schůzku se sociální
pracovnicí domova, která jej seznámí se základními informacemi o domově. Ukáže mu prostředí
domova se zvláštním režimem a zodpoví jeho případné dotazy. Na schůzce je možné předat
prázdnou žádost a poradit s jejím vyplněním.

Podmínky pro zařazení do pořadníku domova
1. Minimální věk pro přijetí je 60 let
2. Chronické duševní onemocnění (Alzheimerova nemoc či jiným typ demence)
3. Nepříznivá sociální situace a z ní vyplývající potřebnost služby
Přijatá žádost je zařazena do evidence zájemců o službu domova se zvláštním režimem. Evidence se
průběžně aktualizuje a zjišťuje se sociální potřebnost služby. Je v zájmu žadatele a jeho blízkých,
aby nám oznamovali změny ovlivňující pořadí v evidenci, neboť se nehledí pouze na datum podání
žádosti, ale i na akutní potřebnost služby.
Dojde-li k rozhodnutí o přijetí zájemce, bude o této skutečnosti telefonicky informována kontaktní
osoba zájemce. Zájemce musí nástup uskutečnit do 14 dnů od tohoto oznámení, popř. domluvit s
vedoucí domova nejbližší možný termín.
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