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Indikační kritéria a podmínky pro přijetí
žadatele do Denního stacionáře
1. Podaná a vyplněná žádost o přijetí, kterou obdržíte v kancelá ři sociá lního
pracovníka, nebo na webových strá nká ch
(http://www.mestske-centrum-benatky.cz/denni-stacionar)
Kritérium přijetí: v případě splnění podmínek pro poskytnutí sociá lní služby je podaná
žá dost hodnocena dle data podá ní žá dosti a žadatel je přijat v ná vaznosti na volnou
kapacitu Denního stacioná ře.
2. Poskytnutí informací žadateli
a) Každému zá jemci o sociá lní službu denní stacioná ř jsou poskytnuty informace o
poskytová ní sociá lní služby v takovém rozsahu, aby zá jemce o sociá lní službu poznal,
zda služba naplň uje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji využije či
nikoli.
b) Zá jemce by měl očeká vat službu, která je v souladu s poslá ním MěCKP.
Posláním Denního stacioná ře je umožnit klientů m v nepříznivé sociá lní situaci z
dů vodu věku, zdravotního stavu za pomoci sociá lní služby, zachovat a rozvíjet jejich
soběstačnost, společenské ná vyky a dovednosti v prostředí našeho zařízení.
3. Žadatel spadá do vymezeného okruhu cílové skupiny a věkové struktury dle
registru sociá lních služeb a po dobu poskytová ní sociá lní služby denní stacioná ř mu jeho
zdravotní stav umožní pobyt v ambulantním kolektivním zařízení.
Poskytovaná sociá lní služba je určena pro cílovou skupinu klientů :
• Osoby se zdravotním postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů :
• od 18 let
4. Odmítnutí žadatele o sociální službu z důvodu:
a) neposkytujeme sociá lní službu, o kterou osoba žá dá , a to i s ohledem na vymezení
okruhu osob v registru poskytovatelů sociá lních služeb,
b) nemá me dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociá lní služby, o kterou osoba žá dá ,

c) osobě, která žá dá o poskytnutí sociá lní služby, jsme vypověděli v době kratší než 6
měsíců před touto žá dostí smlouvu o poskytnutí téže sociá lní služby z dů vodu
porušová ní povinností vyplývajících ze smlouvy,
Při odmítnutí se neuspokojenému žadateli poskytne zá kladní sociá lní poradenství, které
je součá stí poskytová ní sociá lní služby, jak má svou situaci řešit jiným způ sobem (např.
předá ním kontaktu na jiné služby).

