INFORMACE K PODÁNÍ TISKOPISŮ
K poskytnutí služby je potřeba vyplnění obou tiskopisů.
„Žádost o poskytnutí sociální služby“
- žádost lze vyplnit ručně nebo strojově
- žádost vyplňuje zájemce nebo osoba jím pověřená k vyplnění či zákonný zástupce
zájemce
- vyplňují se všechny body uvedené v žádosti (slouží k evidenci žadatelů)
- důležité jsou kontakty: bod číslo 13
- pokud není zájemce schopen podpisu, podepíše žádost, ten kdo jí vyplňoval a
napíše není schopen podpisu
- to, že zájemce není schopen podpisu nemusí být potvrzeno lékařem
„Vyjádření lékaře“
- zájemce nebo osoba jím pověřená vyplní pouze bod číslo 1
- tiskopis doručí praktickému lékaři zájemce
- je-li zájemce umístěn v nějakém sociálním či zdravotním zařízení, lze požádat o
vyplnění ošetřujícího lékaře v zařízení
- lékař nevyplňuje bod číslo 5 (viz. poznámka u bodu)
Co s vyplněnými tiskopisy:
Vyplněné tiskopisy se doručují do Domu pokojného stáří Naděje:
- osobně (přinesením)
- písemně na adresu: Dům pokojného stáří Naděje
Náměstí Naděje 731
566 01 Vysoké Mýto
Kam je doručit:
- do kanceláře sociálních pracovnic
- na vrátnici
- do kanceláře vedoucí přímé péče
- do kanceláře ředitele
Co se děje s doručenou žádostí:
- sociální pracovnice zkontroluje na žádosti údaje (úplnost vyplnění)
- je uložena v kanceláři sociálních pracovnic, které jí přidělí číslo a zapíší do
programu v počítači
- minimálně 3x za rok jsou došlé žádosti předloženy ke konzultaci lékaři
- poté je na poradě vedení rozhodnuto o schválení žádosti, schválení žádosti
s podmínkou (v případě, že je potřeba některé skutečnosti k žádosti doložit nebo
upřesnit) nebo neschválení žádosti (v případech, kdy zájemce o službu požaduje
službu, kterou neposkytujeme )
- po této poradě obdrží zájemce nebo osoba pověřená korespondencí ohledně
žádosti dopis s vyrozuměním
- v případě, že je žádost schválena a není volná kapacita, je zároveň předána
písemně informace o zařazení do seznamu
Tiskopisy lze získat na internetových stránkách http://www.nadejevm.cz v sekci Ke
stažení

