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Domov pro seniory § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením § 48 zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. 

     

Poslání 

Naše služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří z důvodu 

snížené schopnosti   zvládat základní životní potřeby nebo zdravotního stavu, který jim 

již neumožňuje žít za pomoci rodiny nebo terénní služby v dosavadním prostředí a 

potřebují podporu nebo pomoc při naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního 

života. Klientům je poskytována taková míra podpory (sociální, ošetřovatelská 

péče), která umožňuje co nejpřirozenější začlenění do běžného života s ohledem k 

respektování svobodné vůle, vlastního rozhodnutí, individuálních potřeb a přání, to vše s 

přihlédnutím k limitu vlastních možností.   

Okruh osob - senioři 

Senioři od 65-ti let věku se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, kteří při péči 

o vlastní osobu potřebují podporu, dohled nebo pomoc jiné osoby z důvodů: 

• absence rodiny či jiných blízkých osob  

• snížené schopnosti rodiny zajistit péči v potřebné míře  

• nedostačujících, nevyhovujících, místně, finančně či jinak nedostupných terénních 

služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb, denní a týdenní 

stacionář, aj.)  

 

  

Okruh osob – osoby se zdravotním postižením 

Zdravotně postižené osoby od 27 let se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, 

kteří při péči o vlastní osobu potřebují podporu, dohled nebo pomoc jiné osoby z důvodů: 

• absence rodiny či jiných blízkých osob  

• snížené schopnosti rodiny zajistit péči v potřebné míře  

• nedostačujících, nevyhovujících, místně, finančně či jinak nedostupných terénních 

služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb, denní a týdenní 

stacionář, aj.)  
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Jak se stát našim klientem 

 

Prvotní informace 
 

→ osobně 

        
→ webové stránky 

        
 

→ telefonní kontakt        

           
 

→ e-mailová komunikace 

              
  

Kontakt: 

                                                  
Sociální pracovnice:                                  Ředitelka: 

Bc. Martina Grivalská                               Bc. Bartoníková Pavla 

Tel.: 554 625 405, 733 180 534                Tel.: 554 642 053 

E-mail:  grivalska@osoblaha.eu                    E-mail: bartonikova@osoblaha.eu 

Web:  www.dpsosoblaha.cz 
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Podání žádosti 

          →     
 

Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách. Lze si ji vyzvednout 

osobně v domově nebo si ji můžete nechat zaslat e-mailem či poštou.   

 

K žádosti prosím doložte dokumenty, které máme uvedeny v žádosti.  

 

Vyplněnou a podepsanou žádost nám doručte zpět do domova.   

 

Tiskopis – vyjádření lékaře, který je součástí žádosti, stačí zaslat zpět, až 

Vám ho vyplní Váš praktický lékař, musí to však být ještě před Vaším 

nástupem do domova.  

 

O zařazení či zamítnutí Vaší žádosti Vás vyrozumíme nejpozději do 30 dnů.   

 

 

 

Sociální šetření 

 

 →  
 

Sociální šetření provádí sociální pracovnice před Vašim nástupem do 

domova. Šetření se provádí v prostředí, kde se momentálně nacházíte. 
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Sociální pracovnice si s Vámi předem domluví datum a čas návštěvy. Na 

návštěvě může být také přítomna Vaše blízká osoba z rodiny nebo známý/á. 

Při setkání Vám sociální pracovnice předá dokumenty (Doporučený seznam 

osobních věcí, návrh smlouvy, popř. Vyjádření lékaře) a poskytne informace 

o našem domově.  

 

Přijetí do domova 

 

    →          →        

                    
V případě, že budete vybrán jako vhodný klient, budete včas informován 

sociální pracovnicí. Pokud k nám budete chtít nastoupit, domluvíte si rovnou 

se sociální pracovnicí vhodné datum nástupu.  

 

 

Při nástupu do domova společně se sociální pracovnicí uzavřete smlouvu o 

poskytnutí sociální služby.  

      a        

 

 

 

V Osoblaze dne 01.08.2020 

      

Vypracovala:                                                   Schválila: 

Bc. Martina Grivalská                                     Bc. Pavla Bartoníková 

sociální pracovnice                                          ředitelka DpS                              
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