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Žádosti o umístění:

Co následuje v případě uvolnění místa v
Domově:

Zájemce o umístění do Domova pro seniory
(dále jen Domov) si vyzvedne Žádost přímo
v Domově nebo na internetových stránkách.
Po přijetí žádosti je naplánováno sociální
šetření. Sociální pracovník domluví s zájemcem a s kontaktní osobou uvedenou v žádosti
(rodinou) termín setkání, kterého se za Domov
účastní sociální pracovník a zdravotní sestra.
Setkání může být uskutečněno v Domově,
v bydlišti zájemce (jedná-li se o domácnost na
Broumovsku) nebo v Nemocnici Broumov.

Jednání s žadatelem, jehož cílem je zjistit, zda
trvá jeho zájem o umístění do Domova.
Následují setkání, během kterých je budoucí
uživatel a jeho rodina seznamována s chodem
Domova. Připravují se dokumenty týkající se
pobytu (tj. Smlouva o poskytování služby,
Individuální plán péče a další); je sjednán
termín nástupu. Cílem Domova je poskytovat
uživatelům jasně deﬁnovanou, kvalitní a vždy
garantovanou službu „na míru“.

Co se děje během sociálního šetření:

Je něco nejasného?

Během setkání sociální pracovník mapuje
potřeby žadatele (činnosti a míru podpory)
a hledá společně s žadatelem a jeho blízkými
další možné alternativy péče v řešení jeho
nepříznivé životní situace. Zdravotní sestra
zjišťuje aktuální zdravotní stav žadatele.
Žadatel o umístění získá dostatečné informace
o poskytované službě v Domově.

Domov je možné si prohlédnout a získat veškeré
potřebné informace.

Co je výsledkem sociálního šetření:
ź

Žadatel, který je veden v evidenci žadatelů o
umístění.

ź

Žadatel, který nesplňuje podmínky zavedení
do evidence žadatelů o umístění (sociální
pracovník předá informace a kontakty na
další poskytovatele sociálních služeb tak,
aby byla vyřešena jeho nepříznivá životní
situace. Kritériem pro rozhodování je
posouzení nepříznivé životní situace žadatele.
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