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INFORMACE PRO ZÁJEMCE 

o sociální službu DOMOV PRO SENIORY 

 

Vážení zájemci, připravili jsme pro Vás několik informací, které pro Vás mohou být 

přínosné v situaci, kdy se rozhodujete podat žádost do domova důchodců.  

 

Pokud byste zde nenalezli všechny informace, doporučujeme se obrátit na naši organizaci a může 

tak dojít k doplnění či vyjasnění toho, co pro Vás není srozumitelné, nebo co považujete za 

důležité vědět. Kontakty jsou uvedeny na dolní straně tohoto informačního materiálu.  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

 pobytová sociální služba 

 kapacita služby je 27 lůžek. 

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

1. Vyplnění žádosti  
Proces jednání o možnosti zahájit poskytování sociální služby v domově důchodců je zahájen 

podáním písemné Žádosti o poskytování sociální služby. Možné je rovněž projevit zájem o 

poskytnutí služby a Žádost s Vámi následně vyplní sociální pracovnice.  

 

Tiskopis žádosti můžete získat 

 u sociální pracovnice v sídle organizace - Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš  

 Na webových stránkách organizace  www.poliklinikabites.cz  

 Na vyžádání jej můžeme poslat e-mailem či poštou  

 

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  

 Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele. 

 Kopie dokladu o výši přiznaného příspěvku na péči. 

 V případě, že máte ustanoveného opatrovníka, žádáme o předložení dokumentu, kterým bude 

prokázáno ustanovení opatrovníka a případný rozsah omezení (rozsudek, usnesení). 

Postačuje kopie.  

 V případě, že Vás zastupuje určená osoba, žádáme o předložení dohody o zastupování 

členem domácnosti schválené příslušným soudem; nebo ověřenou plnou moc. 

 V případě, že je Vám poskytována nápomoc při rozhodování, žádáme o doložení smlouvy o  

   nápomoci schválenou příslušným soudem.  

  

2. Podání Žádosti  
Vyplněnou žádost se všemi výše uvedenými dokumenty můžete podat:   

 Osobním předáním v sídle organizace (preferujeme předání sociální pracovnici nebo 

vedoucí sestře)  

 Odesláním poštou na adresu Poliklinika Velká Bíteš, přísp. org., Domov důchodců Tyršova 

223, 59501 Velká Bíteš 

 Odesláním oskenovaných dokumentů na e-mail: socialnisluzby@poliklinikabites.cz  

http://www.poliklinikabites.cz/
http://www.poliklinikabites.cz/
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Veškeré údaje uvedené v Žádosti musí být pravdivé. Žádost je podepsaná žadatelem nebo jeho 

opatrovníkem/zástupcem. Pokud žádost není podepsaná (z důvodu, že žadatel není schopen 

posoudit důsledky svého jednání nebo již není schopen podpisu ze zdravotních důvodů a nemá 

ustanoveného opatrovníka/zástupce), bude jeho vůle podat žádost ověřována v průběhu sociálního 

šetření.  

 

3. Sociální šetření  
Přijatá žádost je zaevidovaná v Evidenci zájemců o službu. V termínu do 14 dnů od podání žádosti 

je provedeno sociální šetření u Vás doma nebo v místě, kde pobýváte (u rodiny, ve zdravotnickém 

zařízení apod.), aby bylo možné ověřit a získat potřebné informace o tom, jaká jsou Vaše 

očekávání, s čím potřebujete pomoci, a co pro Vás můžeme udělat. Dále je ověřeno, zda souhlasíte 

s podáním žádosti do domova důchodců. Termín návštěvy je dohodnut předem.  

 

Maximálně do 30 dnů od podání žádosti vč. požadovaných příloh Vás budeme písemně 

informovat o tom, jak byla Vaše žádost vyřízena.  

 

Pokud bude kapacita zařízení aktuálně naplněna, bude Vaše žádost zařazena do evidence žadatelů.  

 

V případě volné kapacity v domově důchodců Vás budeme kontaktovat ohledně dohodnutí 

schůzky, kde předáme další potřebné informace potřebné před přijetím do domova důchodců 

(seznam ošacení, dotazník pro rodinu, atd.) 

 

Pokud by došlo k odmítnutí přijetí Vaší žádosti, budeme Vás o této skutečnosti písemně 

informovat. Organizace Vám v tomto případě poskytne informace o dalších možnostech řešení 

Vaší situace.  

 

 

 

PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE PROSÍM:  

 

Vedoucí sestra:  

Bc. Petra Veselá, telefon 566 532 413, 566 533 041 

Sociální pracovnice:  

Eva Dosadilová, DiS., telefon 566 532 413, e-mail: socialnisluzby@poliklinikabites.cz 

 

 

 

 

Doporučujeme možnost prohlédnout si prostory, kde je služba poskytována. V případě, že nás 

nemůžete osobně navštívit, umožníme prohlídku zařízení a podáme informace osobě, která je 

uvedena v žádosti jako kontaktní osoba. 

 


