Sněženková 2973/8
106 00 Praha 10 – Zahradní Město
Telefon: 272 654 151 – 3
e-mail: info@dszm.cz

Informace potřebné pro podání žádosti
do Domova pro seniory Zahradní Město,
služba domov pro seniory
Žádost můžete podat osobně v sekretariátu ředitelky v uvedeném čase
pondělí, středa od 8:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin,
pátek od 8:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin.
Žádost můžete také zaslat poštou na adresu domova nebo ji můžete
zaslat oskenovanou na mailovou adresu: hana.kurkova@dszm.cz.
K vyplněné žádosti přiložíte:
• Aktuální vyjádření praktického
o zdravotním stavu žadatele.

nebo

ošetřujícího

lékaře

• Kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud byl přiznán.
• Pokud je žadatel omezen ve svéprávnosti, kopii rozhodnutí
o omezení svéprávnosti žadatele nebo listinu o ustanovení
opatrovníka.
• Kopii ověřené plné moci, pokud žadatel zplnomocnil třetí osobu k
podání žádosti o poskytování pobytové služby.
 Žádost podepisuje žadatel.
 Žádost posoudí sociální pracovníci a lékař
domova. Podle kritérií přidělí body.
Sledovaná kritéria jsou dána zřizovatelem a patří mezi ně:
1. věk žadatele

2. přemístění

3. zdravotní stav

4. bytové podmínky

5. sociální síť

6. krizová situace

7. přiznaný stupeň příspěvku na péči
PO PŘIJETÍ ŽÁDOSTI
PÍSEMNĚ ODPOVÍME.

VÁM

(tj.

žadateli)

DO 30 DNŮ

Počet přidělených bodů a aktuální umístění v evidenci Vám sdělí sociální
pracovníci v pondělí, středu 08:30 - 09:30 a 13:00 - 14:00 hodin, v pátek
9:30 - 12:00 a 13:00 - 14:00 hodin na telefonním čísle 272 654 151, 3
linka 222, 223, 206 nebo 207.
Je na žadateli, případně jeho blízkých, aby nám oznamovali změny,
které mají vliv na přidělení bodů v evidenci žadatelů. Vzhledem k počtu
podaných žádostí není v našich silách doptávat se jednotlivých žadatelů na
případné změny.
Bodové rozpětí jednotlivých kritérií:

Věk

Přemístění

do 70 let
71 – 75 let
76 – 85 let
86 – 90 let
91 – 95 let
nad 95 let

body
0
1
2
3
4
5

Příspěvek na
péči

I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň

body
8
12
16
20

- uvolnění bytu pro seniory (bývalé penziony) nebo bytu
zvláštního určení (bezbariérové byty), bytu v domě
s pečovatelskou službou
- zřizovanými hlavním městem Prahou

5
bodů

Sociální síť

- žadatel má blízké (rodina, známí), ale nestýkají se, nebo
není (nemůže být) ze strany blízkých podpora, úplná
osamělost, manžel/ka, druh/družka již umístěn/a v DS

0–5
bodů

Bytové
podmínky

- poschodí bez výtahu, bez vlastní místnosti nebo bez
vlastní koupelny a WC

0–4
body

- opakovaný či dlouhodobý pobyt v zařízení se zdravotní a
ošetřovatelskou péči/nemožnost návratu domů, nedávné
úmrtí partnera nebo pečující osoby, bezdomovectví, popř.
pobyt v azylovém zařízení, domácí násilí, zneužívání, vězni
koncentračních táborů/totálně nasazení/ političtí vězni,
hrozba nuceného vystěhování, tj. požár, potopa…

0–8
bodů

hodnotí praktický lékař DS

0–8
bodů

Krizová
situace

Zdravotní
stav

