Domov důchodců Sloup v Čechách
příspěvková organizace
Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách
Zřizovatel KÚ Liberec

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Domov pro seniory - Domov se zvláštním režimem*
(Prosíme o co nejkonkrétnější vyplnění žádosti, děkujeme)
Jméno a příjmení žadatele (i rodné):
Místo narození:

Datum narození:

Číslo Občanského průkazu:

Rodné číslo:

Trvalé bydliště:
Místo současného pobytu:
Kontaktní osoba/osoby (jméno, příbuzenský vztah, adresa,telefon,email):

Rodinný stav:

Bývalé povolání:

Příspěvek na péči

Druh a výše důchodu:

Zdravotní pojišťovna:
Ošetřující lékař:
další lékaři (zubní, oční apod)
Zákonný zástupce (pokud je žadatel/ka zbaven/a svéprávnosti (jméno, kontakt):
Kontakty do DD Sloup v Čechách:
Domov se zvláštním režimem: 487 881 027/ 775 889 808/775 889 833
Email: domov.sloup@clnet.cz
www.dd-sloupvcechach.cz

IČ: 482 829 28

BÚ: 100503609/0300
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*nehodící se škrtněte

Současná sociální situace žadatele a jeho rodiny
Kde bydlíte? (u rodiny, vlastní byt, dům, léčebna, DPS apod.):
Máte manžela/manželku,druha/družku?
Pokud ano, jak je na tom po zdravotní stránce?

Kolik máte dětí a vnoučat a v jaké jsou sociální a zdravotní situaci? (pracující, v důchodu, starají se o děti, mají vlastní zdravotní problémy, bytová situace apod.)
Důležité pro naší orientaci!

Čím odůvodňujete nutnost přijetí do domova důchodců?:
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Napište nám něco o sobě (důležité životní události, koníčky atd. - tyto informace
nám mohou pomoci např. k nalezení pro Vás vhodného spolubydlícího):

Závěrečná prohlášení žadatele (popřípadě zákonného zástupce):
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě. Jsem si vědom/a toho,
že nepravdivé údaje mohou mít za následek případnou náhradu škody eventuelně
propuštění ze zařízení.

V

Dne

Podpis:

Nezbytnou součástí žádosti je vyplněná příloha "Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
žadatele", doklad o výši důchodu a doklad o příspěvku na péči (pokud je přiznán).
Prosíme žadatele, aby veškeré změny týkající se žádosti domovu hlásil (změna výše příspěvku
na péči, změny bydliště, změna zdravotního stavu svého i pečující osoby apod.)
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Informace o službě poskytované v DD Sloup v Čechách
Domov se nachází v barokním zámku, který je nově upraven pro kvalitní a poklidný
život seniorů se specifickými potřebami. Zařízení disponuje od začátku roku 2007
pouze jedno a dvoulůžkovými pokoji se základním moderním vybavením (postel, skříň,
stůl, křeslo, noční stolek).
Kapacita zařízení je 80 lůžek, péče je poskytována 24 hodin denně.
Cílové skupiny uživatelů:

Domov pro seniory
Občané starší 50 let, pobírající starobní nebo plný invalidní důchod a
kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež
jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou
nebo jinými službami sociální péče .
Občané z Libereckého kraje; občany z jiných regionů přijímáme v
případě, že zde mají sociální kontakty nebo příbuzenské vazby .
Občané, jejichž nepříznivý zdravotní stav omezuje převážně či úplně
jejich schopnost sebeobsluhy a vyžadují pravidelnou pomoc (občané s
částečným nebo úplným pohybovým omezením, občané postižení
různými typy demence.)
Domov se zvláštním režimem
Muži od 50 let věku v plném invalidním nebo starobním důchodu v
nepříznivé sociální situaci, trpící alkoholismem a takovými psychickými
poruchami, které neomezují klienta v dodržování Pravidel bydlení.
Klienti, kteří nejsou a nebyli závislí na drogách mimo alkoholu. Klienti,
kteří se léčili, nebo léčí z alkoholismu a jsou odhodláni pracovat se
svojí závislostí v souvislosti s Individuálním plánem a Smlouvou o
poskytování služby. Klienti, kteří nejsou odkázáni při své mobilitě na
pomoc druhé osoby. Klienti, kteří potřebují v rámci zlepšení svého
stavu vykonávat samoobslužné aktivity a pracovní terapii.
Rozdělení jednotlivých oddělení:
Levé předzámčí, Pravé předzámčí, B + D + E + F + G
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