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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/pecovatelska-sluzba)
Kritérium přijetí: v případě splnění podmínek pro poskytnutí sociální služby je podána žádost
hodnocení dle data podání žádosti a žadatel je přijat v návaznosti na volnou kapacitu Pečovatelské
služby
2. Poskytnutí informací žadateli
a) Zájemce by měl očekávat službu, která je v souladu s posláním MěCKP, tj. poskytování
pečovatelské služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
b) Služba poskytuje úkony ve vymezeném čase v domácnostech osob.
c) Posláním terénní pečovatelské služby je poskytovat uživatelům komplex pečovatelských úkonů a
činností v přirozeném domácím prostředí uživatele, aby bylo možné zachovat co nejvyšší kvalitu
a důstojnost života uživatelů, kteří o tyto služby požádají.
d) Terénní pečovatelská služba funguje v Benátkách nad Jizerou a okolních obcích, se kterými
máme uzavřenou smlouvu, v tuto chvíli se jedná o spolupráci s těmito obcemi: Bezno, Chotětov,
Kochánky, Mečeříž, Předměřice nad Jizerou, Sedlec, Skorkov, Zdětín
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
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby s kombinovaným postižením
• rodina s dětmi
• věková kategorie klientů: od 1 roku věku
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 sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální
služby
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)

