Co se děje po podání žádosti
o poskytování pobytové sociální služby
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací
služby??
POSTUP PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádosti o poskytnutí sociální služby je možné:
 stáhnout z internetu, www.ddsemily.cz
 převzít osobně od sociální pracovnice, příp. ředitelky organizace
Příjem vyplněné žádosti: poštou, osobně
Žádost o odlehčovací službu je nezbytné, z důvodu jejího zpracování, provedení
sociálního šetření a koordinace termínů, doručit nejpozději 15 – 20 dní před
předpokládaným využitím služby – termínem nástupu.
Pokud nebude žádost o poskytnutí odlehčovací služby doručena minim. 15 dnů
předem, bude termín automaticky zrušen.
Sociální pracovník:
 domluví a provede sociální šetření

Sociální šetření I.:
probíhá v domácnosti zájemce o službu, v případě jeho hospitalizace ve
zdravotnickém zařízení, šetřením se ověřují údaje ze žádosti
 po sociálním šetření je podpisem ředitele potvrzeno přijetí žádosti do evidence

Sociální šetření II.:
- probíhá stejně jako sociální šetření I. v domácnosti, příp. ve
zdravotnickém zařízení
- má li žadatel zájem, může být přítomna osoba blízká
- sociální šetření II. je prováděno před skutečným přijetím k poskytování
sociální služby, výsledkem sociálního šetření je písemná dokumentace,
která slouží jako podklad pro sestavení prvotního plánu péče
Průběh sociálního šetření:
 žadatel je seznámen s obsahem jednání,délka jednání je přizpůsobena
zdravotnímu stavu, schopnostem zájemce, je respektováno zpomalené
vnímání, zhoršená pohyblivost a problémy ve vyjadřování.
 jednající osoba mluví pomalu, zřetelně, srozumitelně, používá krátké věty,
nepoužívá odborné výrazy, udržuje oční kontakt, průběžně je ověřováno zda
zájemce informacím porozuměl správně, pokud ne jsou zopakovány
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před nástupem k využití služby - sociální pracovník:
 projedná termín nástupu
 předá potřebné informace, umožní prohlídku pokoje a sdělí podmínky jeho
dovybavení, předá seznam doporučených osobních věcí, sdělí informace o
označení osobních věcí (ne u odlehčovací služby)
 dohodne termín předání osobních věcí k označení
 připraví Smlouvy ředitelce k podpisu

PRAVIDLA PRO VÝBĚR ŽADATELŮ z evidence žádostí
Služba Domov pro seniory:
Služba je určena přednostně osobám města Semily, dále osobám regionu (ORP) Semily a
regionu (ORP) Železný Brod. V případě volné kapacity osobám z celé ČR na základě
doporučení sociální komise.
Ze semilských občanů jsou upřednostněni obyvatelé bytů zvláštního určení.
Služba Domov se zvláštním režimem:
Služba je určena osobám města Semily, přednostně uživatelům Domova pro seniory v Semilech,
jejichž zdravotní stav se v průběhu pobytu zhoršil. Dále osobám regionu ( ORP) Semily a
regionu (ORP) Železný Brod. V případě volné kapacity osobám z celé ČR na základě doporučení
sociální komise.
(Mimo evidenci žadatelů jsou jako první přijímáni stávající obyvatelé Domova pro seniory,
jejichž zdravotní stav se v průběhu pobytu zhoršil a potřebují službu Domova se zvláštním
režimem.)

PRAVIDLA SPOLEČNÁ PRO OBA DOMOVY – územní členění:
Skupina žadatelů I. “Semilští“:
Žadatelé jsou přijímáni postupně, dle potřebnosti určené bodovým hodnocením.
Jsou upřednostněni obyvatelé bytů zvláštního určení
Skupina žadatelů II. obyvatelé ORP Semily a ORP Železný Brod:
Žadatelé jsou přijímáni postupně, dle potřebnosti určené bodovým hodnocením v případě, že
aktuálně není k přijetí žadatel ze skupiny I.
V rámci ORP Semily jsou upřednostněni obyvatelé bytů zvláštního určení okolních obcí
(Košťálov, Libštát, Lomnice nad Popelkou).
Skupina žadatelů III. obyvatelé mimo skupinu I. a II.:
Žadatelé jsou do evidence přijímáni na základě doporučení sociální komise. Po schválení
sociální komisí je žadatel přijat v případě, že aktuálně není k přijetí nikdo ze žadatelů ze
skupiny I. ani ze skupiny II., dle potřebnosti určené bodovým hodnocením.
Z evidence žádostí (odděleně pro DD a pro DZR) jsou pro umístění na uvolněné místo vybíráni
žadatelé podle územního členění a podle nejvyššího bodového ohodnocení potřebnosti péče.
Pokud oslovený žadatel odmítne službu využít, je osloven další podle pořadí.
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