Informace pro žadatele o přijetí
do Domova seniorů Uhlířské Janovice

Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace, poskytuje pobytovou sociální
službu DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM.
 KOMU JE NAŠE SLUŽBA URČENA:
Domov se zvláštním režimem je zaměřen na poskytování služeb pro osoby
 především ze Středočeského kraje,
 zejména starším 55 let s chronickým duševním onemocněním,
 které nevykazují dlouhodobé agresivní a antisociální poruchy chování, jež se nedaří
zklidnit,
 jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim však nemůže
být zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, případně jinými
službami sociální péče,
 a jejichž fyzický a duševní stav nevyžaduje celodenní péči ve zdravotnickém zařízení.
Služba je poskytována formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně.

 JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME:






ubytování, včetně úklidu, praní a žehlení prádla, drobné opravy prádla,
stravování (3x denně),
podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péči o zdraví,
podporu při zařizování běžných záležitostí,
nabídku aktivizačních činností.

 KOLIK SE U NÁS PLATÍ:

Cena za ubytování na jednolůžkovém, dvoulůžkovém a třílůžkovém pokoji
Výpočet

Kč/den

Počet dní

Celkem Kč/měsíc

Strava

170,-

30,42

5 171,-

Ubytování

210,-

30,42

6 389,-

Celkem

380,-

30,42

11 560,-

Pobyt v domově lze hradit:



Převodem na účet poskytovatele č. 13233161/0100 vedený u Komerční banky.
Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo klienta.



V hotovosti v pokladně poskytovatele.

 ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Pokud máte zájem o naše sociální služby, kontaktujte sociální pracovnice buď telefonicky,
elektronickou poštou nebo písemně. Sociální pracovnice s Vámi dohodne osobní setkání,
a to v pracovní dny od 7:00 do 14:30 h.
Sociální pracovnice Vám sdělí:
 základní informace o sociální službě Domova seniorů Uhlířské Janovice,
 jakým způsobem lze podat žádost o poskytnutí sociální služby a její náležitosti,
 informace o úhradě za sociální službu,
 postup při uzavírání smlouvy,
 příp. navrhne jinou sociální službu,
 provede zápis z jednání s žadatelem o službu.
Žádost o poskytnutí sociální služby získáte:
 při osobním setkání u sociální pracovnice (v domluveném termínu),
 denně od 8:00 do 16:00 h na recepci domova,
 je Vám zaslána na Vaši žádost poštou nebo elektronickou poštou,
 z našich webových stránek www.domovjanovice.cz (sekce Dokumenty, Pro žádající).
Dokumenty potřebné k žádosti:
 vyjádření lékaře (součást žádosti),
 usnesení či rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka,
 rozhodnutí o omezení svéprávnosti,
 plná moc při zastupování zájemce o službu,
Vyplněnou žádost můžete doručit do Domova seniorů poštou, e-mailem nebo osobně.

Vyřízení žádosti o poskytnutí sociální služby:
Přijatá žádost bude posouzena a do 15 dnů obdržíte písemné vyjádření o jejím zaevidování do
evidence žádostí. V případě, že Vaše žádost bude vyhodnocena jako nevyhovující, např. bude
chybět některý dokument, sociální pracovnice Vás požádá o jeho dodání.
V případě, že Vaše žádost bude zamítnuta, tzn., že nebudete splňovat podmínky k přijetí do
zařízení, bude Vám zasláno písemné vyrozumění včetně odůvodnění. V tomto případě Vám
poskytneme další informace o možnostech řešení Vaší situace.

 KONTAKTY
Domov seniorů Uhlířské Janovice
Topolová 918, Uhlířské Janovice, 285 04
Tel.: 311 444 100
Email: info@domovjanovice.cz
Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Hana Bílá
tel.: 311 444 245, mobil: 722 958 602
e-mail: hbila@domovjanovice.cz
Sociální pracovnice
Mgr. Iveta Mašková
tel.: 311 444 246
e-mail: imaskova@domovjanovice.cz
Sociální pracovnice
Bc. Kateřina Růžková
tel.: 311 444 247
e-mail: kruzkova@domovjanovice.cz
V Uhlířských Janovicích dne 1. 6. 2021

Ředitel domova
Ing. Václav Váňa, MPA
tel.: 311 444 240
email: vvana@domovjanovice.cz

