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1. Podaná a vyplněná žádost o přijetí, kterou obdržíte v kanceláři sociálního pracovníka, nebo na
webových stránkách (http://www.mestske-centrum-benatky.cz/domov-pro-seniory)
2. Poskytnutí informací žadateli
a) Zájemce by měl očekávat službu, která je v souladu s posláním MěCKP, tj. poskytování sociálních
služeb klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního postižení
a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby, které nejsou svou nepříznivou sociální
situaci schopny překonat ve vlastním prostředí za pomoci terénní Pečovatelské služby, nebo
ambulantní služby Denního stacionáře, nabízíme pobytové služby Domova pro seniory.
b) Obecně lze říci, že pobytová sociální služba Domova pro seniory by se v souladu se státní sociální
politikou měla zaměřovat především na osoby, které potřebují nezbytnou podporu a péči v rozsahu
třetího a čtvrtého stupně příspěvku na péči, tedy osoby s větším deficitem v oblasti sebepéče.
c) Služba Domov pro seniory je primárně určena občanům Benátek nad Jizerou
d) Domov pro seniory nabízí i ordinaci praktické lékařky (MUDr. Michaela Kmentová), která dochází
do zařízení 1x týdně, klienti mají právo si vybrat, zda budou docházet do ordinace k ní, nebo si
ponechají svého stávajícího praktika.
3. Žadatel spadá do vymezeného okruhu cílové skupiny a věkové struktury dle registru sociálních
služeb
Poskytovaná sociální služba je určena pro cílovou skupinu klientů:
• senioři
• věková kategorie klientů: 65 let a výše
4. Odmítnutí žadatele o sociální službu z důvodu:
a) neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v
registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí
takové sociální služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení; osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční
nemoci; nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití)
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto
žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze
smlouvy,
e) při odmítnutí se neuspokojenému žadateli poskytne základní sociální poradenství, které je součástí
poskytování sociální služby, jak má svou situaci řešit jiným způsobem (např. předáním kontaktu na
jiné služby).

Datum podání žádosti
Trvání podané žádosti do 5 let

0b

Trvání podané žádosti nad 5 let

1b

Trvání podané žádosti nad 10 let

2b

Zhodnocená výše nezbytné podpory a péče (není pouze vázáno na přiznaný stupeň PnP, ale i na provedené
sociální šetření a vymezení nezbytné míry podpory a péče v rozsahu předpokládaných úkonů péče – pro
případy jeho nepřiznání ze strany Úřadu práce v době podání žádosti)
Bez PnP

0b

I. (lehká závislosti)

3b

II. (středně těžká závislost)

5b

III. (těžká závislost)

10 b

IV. (úplná závislost)

10 b

Vlastní
Žadatel je schopen překonat situaci ve vlastním prostředí za pomoci PS, DS

0b

Žadatel není schopen překonat situaci ve vlastním prostředí za pomoci PS, DS

5b

Žadatel žije s rodinou, má zajištěnou péči

0b

Žadatel žije osamoceně, má zajištěnou péči

0b

Žadatel žije s rodinou, nemá zajištěnou péči

5b

Žadatel žije osamoceně, nemá zajištěnou péči

10 b

Podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání seniora

10 b

Úmrtní osoby, která dosud o žadatele pečovala

10 b

Obzvláště nepříznivá, tíživá náhle vzniká sociální situace žadatele

10 b

Trvalé bydliště Žadatele
Benátky nad Jizerou
Mimo území Benátek nad Jizerou

10 b
0b

