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Platnost:od 2007
Aktualizace: 2011, 2013, 2014, 2016, 2019
Kontrola: dle potřeby
Zpracovali: Matějková S., Poluhová A.
Schválil: Müller M.

Aktualizace 2019 Bc. Helena Vodičková
Materiál je určen pro: sociální pracovnici,
vedoucí 1. a 2 patra

3.1 Obsah standardu kvality sociálních služeb
3. Jednání se zájemcem o sociální službu
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce
o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální
služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a
osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat
prostřednictvím sociální služby;
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce
o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel
postupuje.

3.2 Základní pojmy
Zájemce o službu – osoba, která projevila zájem o poskytování sociálních služeb v Domově
Mladá.
Žadatel – osoba, která již podala žádost o poskytování sociálních služeb a je vedena
v evidenci žadatelů.
Sociální pracovník – pracovník Domova, který je pověřen jednat se zájemci o službu
Domova.
Osobní cíl – to čeho by chtěl zájemce dosáhnout prostřednictvím sociální služby. Cíl vychází
z očekávání, potřeb a přání zájemce a musí být realizovatelný v rámci poskytování sociální
služby.
Žádost o poskytování sociálních služeb v Domově Mladá – písemný formulář, který je třeba
doložit, pokud zájemce žádá o poskytování sociální služby.
Evidence žadatelů o poskytování sociálních služeb – jedná se o písemnou i elektronickou
databázi žadatelů o poskytování sociálních služeb v Domově Mladá.
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3.3 Účastníci jednání
Jednání o poskytování sociálních služeb v Domově Mladá by se měl účastnit především
samotný zájemce.
V případě, že je zájemce omezen svéprávnosti účastní se jednání i opatrovník, který zájemce
zastupuje v právním jednání (jednání se ale účastní i zájemce, který je omezen svéprávnosti).
V případě, že potencionální klient je nezletilý jednání probíhá za účasti alespoň jednoho ze
zákonných zástupců.
Jednání se může účastnit podpůrce osoby, pokud ho o to osoba požádala.
Jednání se také může účastnit zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí.
V případě, že zájemce udělil jiné fyzické osobě plnou moc k zastupování při jednání
o poskytování sociálních služeb Domova Mladá, jedná za něj zplnomocněná osoba.
Zájemce, který dle lékařského posudku není schopen ze zdravotních důvodů sám jednat
a nemá zákonného zástupce ani opatrovníka, zastupuje při jednání obecní úřad obce
s rozšířenou působností (dle místa trvalého bydliště).
Spolu se zájemcem o službu se mohou jednání zúčastnit i jiné osoby (rodiče, příbuzní, přátelé,
asistent), jejichž přítomnost si zájemce žádá.
Ze strany Domova Mladá se jednání účastní sociální pracovnice. K jednání může být přizvána
vedoucí 1. či 2. patra.
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3.4 Zásady jednání se zájemcem o službu
Sociální pracovník při jednání se zájemcem o službu dodržuje zákonné normy, vnitřní
pravidla Domova, etický kodex sociálního pracovníka a tyto zásady:
-

s každým zájemcem jedná individuálně,

-

respektuje soukromí – v prvé řadě jedná se zájemcem samotným, pak s ostatními,

-

při jednání zohledňuje specifické potřeby zájemců,

-

jedná diskrétně a zachovává důvěrnost informací,

-

informuje a nabízí reálné služby Domova Mladá,

-

zjišťuje od zájemce (či dalších osob) konkrétní potřeby, přání, očekávání a osobní cíle,

-

k zájemci přistupuje ohleduplně, důstojně a vstřícně.
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3.5 Postup a průběh jednání
První kontakt se zájemcem o službu je důležitým krokem k navázání dobré spolupráce.
Obě strany potřebují získat základní informace a vzájemnou důvěru, která je nezbytná pro
další spolupráci.
Jednání se zájemcem o službu probíhá v těchto fázích:
a) poskytování prvotních informací
b) setkání se zájemcem
c) závěr jednání se zájemcem
ad a) Zájemce se může předem informovat telefonicky či emailem. Základní informace (druhy
služeb, cílová skupina, místo a čas poskytování, způsob poskytování, úhrada za služby) mu
předá sociální pracovnice, na kterou bude přepojen každým pracovníkem Domova.
Pokud je email zaslán jinému pracovníkovi, ten ho předá k vyřízení sociální pracovnici.
Sociální pracovnice zodpoví veškeré dotazy ze strany zájemců, případně doporučí další
sociální služby či předá informace o možnostech elektronického hledání služeb (registr
poskytovatelů, EIS města Nymburk, senior databáze Středočeského kraje aj.). Pokud osoba
má nadále zájem o služby Domova Mladá, sociální pracovnice si s ním domluví osobní
schůzku. Na tomto setkání bude podrobně seznámen se službou a informován o dalších
postupech.
ad b) Při prvotním osobním jednání sociální pracovnice představí sebe, organizaci a přivítá
zájemce v Domově Mladá. Je důležité upřesnit svou pozici, aby zájemce věděl, s kým jedná
a na koho se má případně obracet. V průběhu jednání jsou předávány informace
o poskytované sociální službě, jsou projednány očekávání zájemce a jeho potřeby.
Pořadí průběhu jednání se vyvíjí dle situace a zájmu osoby.
Informace

o

Domově

Mladá

jsou

dostupné

na

internetových

stránkách

(www.domovmlada.cz), na informačním letáku, na informační tabuli. Dále rozesíláme
informace na úřady, sociální odbory, do poraden a jiných zařízení poskytujících sociální či
zdravotní služby.
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Sociální pracovník si na sjednané jednání připraví přehled informací a písemných materiálů
k předání (informační leták, ceník, Domácí řád, ukázku smlouvy). Informace jsou předávány
srozumitelně s ohledem na individuální potřeby člověka.
Předávané informace o službě:
-

o poslání, cílové skupině a zásadách poskytované služby

-

informace o objektu Domova Mladá (kapacita, rozčlenění, zahrada)

-

informace o způsobu a rozsahu poskytované služby – ubytování (typy pokojů, počty
lůžek, vybavení pokoje, hygienické zázemí), stravování (počty jídel, možnosti výběru,
diety), úkony péče (přímá péče o klienta), zdravotní péče (zajišťují registrované
zdravotní sestry), lékařská péče (smluvní lékaři, ale klient má možnost volby)

-

informace o fakultativních službách

-

informace o cenách za poskytované sociální služby, předání písemného ceníku

-

informace o volnočasových aktivitách, o spolupráci s jinými organizacemi
a dostupnosti služeb ve městě

-

informace o možnosti pobytu mimo Domov Mladá (klienta může kdykoliv navštívit
rodina či kamarádi, může odjíždět domů k rodině, na dovolenou, tábory – vysvětlit
postup vracení finančních prostředků tzv. vratky)

-

informace o nutnosti podání písemné žádosti (+ vyjádření lékaře), o způsobu
vyřizování a vyhodnocování žádosti, o době vyřízení žádosti

-

informace o možnosti podání stížnosti či odvolání

-

informace o internetových stránkách (co je možné zde najít, jaké dokumenty)

-

prohlédnutí fotoknihy (individuálně dle zájemce)

V další fázi jednání je zájemce dotázán, z jakého důvodu má zájem o poskytování sociálních
služeb, zda je to jeho přání a vlastní rozhodnutí. Sociální pracovník zjišťuje během hovoru,
co zájemce od poskytované služby očekává a pomáhá zájemci formulovat své požadavky,
očekávání a přání, které by bylo možné prostřednictvím sociální služby realizovat.
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Zájemci je ponecháván dostatečný čas a prostor pro vyjádření. V případech, kdy nelze tyto
informace získat od zájemce, sociální pracovník využívá jiných metod např. rozhovor
s referujícími osobami – rodina, asistent).
ad c) Pokud sociální pracovník již předal a zjistil všechny důležité informace, směřuje jednání
k závěru. Během celého jednání je ponecháván prostor na dotazy zájemce, přesto v závěru
sociální pracovník znovu vybídne k dotazování.
V rámci této fáze může být také vysvětlen postup vyřizování žádosti (kdo rozhoduje,
v jakém čase, jak se zájemce dozví výsledek).
Zájemci je předán kontakt na sociálního pracovníka. S tímto předáním ujistíme zájemce,
že se může kdykoliv v pracovní dny na tyto čísla (email) obrátit.

3.6 Kdy a kde jednání probíhá
Jednání se zájemcem o službu je vždy dobré předem naplánovat. Pokud zájemce navštíví
Domov Mladá nahodile, sociální pracovnice se snaží jednání uskutečnit či dohodnout termín
dalšího oficiálního setkání.
Pro jednání si musí účastníci určit a vymezit čas, aby zájemce předem věděl, jak dlouhé
jednání bude (cca 60 min. jedno setkání.).
Jednání účastníků může probíhat:
a) v Domově Mladá – jednání probíhá v kanceláři sociální pracovnice, která zajistí
nerušené prostředí. Pokud probíhá jednání v Domově jeho součástí je i prohlídka
prostor Domova Mladá. Jednání v Domově Mladá je zájemcům doporučováno
prioritně, neboť mohou osobně shlédnout prostory Domova.
b) ve zdravotnickém či sociálním zařízení – jednání probíhá v zařízení, kde se zájemce
aktuálně nachází (nemocnice, LDN, dětská centra, zařízení sociálních služeb aj).
Za Domov Mladá jsou přítomny vždy 2 pracovnice (sociální pracovnice a vedoucí 1.
či 2. patra). Tato možnost je volena v případě, že zájemce nemá možnost se osobně
dostavit do Domova.
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c) v přirozeném sociálním prostředí zájemce – např. domácnost klienta, dětský domov;
jednání zájemce se účastní vždy dvě pracovnice Domova Mladá (sociální pracovnice
a vedoucí 1 či 2. patra). Tato možnost je volena v případě, že zájemce nemá možnost
se osobně dostavit do Domova.

3. 7 Poskytování služby bez souhlasu zájemce
Pokud poskytovatel sociální služby při jednání se zájemcem zjistí, že zájemce není schopen
samostatně jednat, rodině zájemce je doporučeno podání návrhu na ustanovení opatrovníka, či
jiný institut podle občanského zákoníku (např. nápomoc při rozhodování).
Pokud za zájemce o službu s nepříznivým zdravotním stavem nemá kdo jednat, poskytovatel
předá tuto informaci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to nejdéle do 14 dnů
před plánovaným započetím poskytování služby.
V případech, kdy zájemce o službu zastupuje opatrovník, zaměstnanec poskytovatele je
povinen už od samého začátku k jednání se zájemcem o službu přizvat osobu opatrovníka.
Pokud je během jednání se zájemcem zjištěno, že zájemce s poskytnutím pobytové služby
nesouhlasí, nebo nevyjádřil souhlas, osoba opatrovníka tohoto zájemce je poučena o tom, že
před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby je její povinností posoudit splnění podmínek dle
zákona, a to zda se jedná o případ, kdy:
a) neposkytnutí okamžité pomoci v nepříznivé sociální situaci by z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu způsobeného duševní poruchou mohlo ohrozit život zájemce o
službu, nebo by totéž hrozilo osobám v jeho okolí;
b) pomoc této osobě nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením1

______________________

§91, odst. a) z. č. 108/2006 Sb., v aktuálním znění od 1. 8. 2016

1
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3. 8 Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově
Při nadále trvajícím zájmu o poskytování sociálních služeb v Domově Mladá je nutné podání
„Žádosti o poskytování sociálních služeb v Domově Mladá“ (příloha č. 1), jejíž nezbytnou
součástí je i „Vyjádření lékaře“ (příloha č. 2).
Formulář žádosti je možné získat v Domově u sociální pracovnice (Rakouská 552, 289 23
Milovice) nebo na internetových stránkách Domova Mladá (www.domovmlada.cz).
Žádost musí být:
-

řádně vyplněna,

-

doplněna přílohou „Vyjádření lékaře“,

-

podepsána žadatelem (pokud se jedná o občana omezeného svéprávnosti nebo
nezletilého, pak žádost podepíše opatrovník či zákonný zástupce).

Dle přání zájemce mu sociální pracovnice pomůže žádost vyplnit.
Vyplněná žádost spolu s vyjádřením lékaře se podává (osobně, poštou) na adresu Domova
Mladá:
Domov Mladá poskytovatel sociálních služeb p. o.
Rakouská 552
289 23 Milovice
nebo
naskenovaná

na

email

či

zaslaná

faxem:

info@domovmlada.cz

či

helena.vodickova@domovmlada.cz.
fax: 325 575 001 (linka 36)
Zájemce je informován, aby oznámil jakoukoliv změnu týkající se údajů uvedených v žádosti.
Žádost, která není řádně vyplněna a chybí v ní podstatné údaje, je zájemci odeslána zpět
s doporučením o doplnění údajů. S žádostí je pracováno až ve chvíli, kdy obsahuje
požadované údaje.
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Jestliže zájemce zašle vyplněnou žádost bez předchozího jednání a návštěvy Domova Mladá
je telefonicky vyzván sociální pracovnicí, aby se v případě zájmu dostavil k osobnímu
projednání a prohlídce Domova.
Na doručenou žádost je zapsáno číslo jednací, a to v tomto složení:
Pořadové číslo žádosti/měsíc přijetí žádosti – den, měsíc, rok přijetí žádosti/rok přijetí žádosti.
Např. P62/5 – 120611/2011

3. 9 Hodnocení a vyřízení žádosti
Doručenou žádost posoudí na základě poskytnutých údajů pracovní tým (sociální pracovnice,
vedoucí 1. a 2. patra – oddělení se zvýšenou mírou podpory). O průběhu hodnocení žádosti je
informován ředitel Domova. Vyhodnocovány jsou všechny důležité informace, a to zejména
potřebnost sociální služby, cílová skupina, zdravotní stav a míra závislosti žadatele na pomoci
druhé osoby. O přijetí či zamítnutí rozhoduje pracovní tým na základě společné dohody či
hlasováním. Setkání se uskutečňují dle potřeb. Žádost je zpravidla posouzena a vyřízena do
30 dnů od přijetí. Pokud se naskytnou odůvodněné překážky (př. nutnost doplnění žádosti) je
žádost vyřízena v nejkratším možném termínu.
V případě, že z žádosti nevyplývají důležité informace (míra závislosti na pomoci jiné osoby,
sociální situace aj.), je předběžně uskutečněno sociální šetření (viz. 3.10).
Žadatel je písemně informován ředitelem Domova Mladá, který zasílá písemné „Rozhodnutí“
o přijetí žadatele do Domova Mladá, o zařazení do evidence žadatelů či zamítnutí žádosti.
Pokud je žádost odsouhlasena (cílová skupina, zdravotní stav nevyžaduje péči ve
zdravotnickém zařízení), provádí se bodové ohodnocení žádosti dle Metodického pokynu
KÚSK. Celkový počet bodů získaných podle tohoto hodnocení ovlivňuje pořadník žadatelů.
Domov Mladá při nabízení služeb žadatelům vychází z tohoto pořadníku, upřednostňuje
žadatele s nejvyšším počtem bodů, a to s ohledem na vhodnost volného místa (př. pokoj pro
ženy – muže, věková kategorie) a délku evidence žádosti.
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3. 10 Evidence žadatelů o poskytování sociálních
služeb
V případě, že zájemce splňuje podmínky přijetí do Domova Mladá a kapacita Domova
dovoluje jeho přijetí je vyzván k nástupu. Není – li v danou chvíli v Domově volné místo,
je žadateli sděleno, že jeho žádost je zařazena do evidence žadatelů (tzv. pořadníku žadatelů).
Smlouva s ním tedy nemůže být uzavřena z důvodu nedostatečné kapacity (§ 91 odst. 3 písm.
b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
Žádosti v evidenci jsou vedeny dle data jejich přijetí. Aktualizaci evidence provádí sociální
pracovník alespoň jednou za rok (zda žadatel má nadále zájem o poskytování sociálních
služeb, zda nadále platí údaje uvedené v žádosti). Tato aktualizace může být prováděna
telefonicky či písemně.
Evidence je vedena v písemné i elektronické podobě v programu IS Cygnus. Přístup do této
evidence je chráněn heslem a přístupová práva má pouze sociální pracovník.
Písemná evidence je uložena v uzamykatelné skříni.
Záznamy o postupu žádosti jsou evidovány v IS Cygnus, kam sociální pracovnice
zaznamenává každý telefonický, písemný či osobní kontakt s žadatelem.

3. 11 Sociální šetření
Sociální šetření je jednou z metod sociální práce, jejímž obecným cílem je seznámení se
s přirozeným prostředím žadatele o službu a získání informací o jeho životní a sociální situaci.
Je nástrojem pro posouzení situace žadatele, potřebnosti služby, o kterou žádá, pro rozhodnutí
o přijetí, zařazení do evidence žádostí či odmítnutí ze zákonných důvodů.
V Domově Mladá provádíme sociální šetření u žadatele v jeho domácím prostředí či
aktuálním místě pobytu, ke každé podané žádosti. Tohoto šetření se za Domov účastní vždy
dvě pracovnice (sociální pracovnice a vedoucí 1. či 2. patra).
Sociální šetření podle potřeby také provádíme, pokud je žadatel pracovním týmem navrhován
na přijetí do Domova v blízkém termínu, od jeho podání žádosti uplynula delší doba a na
základě telefonického hovoru není možné odpovědně posoudit aktuální situaci. Pracovnice
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ověřují informace uvedené v žádosti, zjišťují potřeby, cíle a schopnosti žadatele, které se
mohly změnit od doby podání žádosti.

3. 12 Zamítnutí žádosti o poskytování sociálních
služeb
Pokud dojde k zamítnutí žádosti a Domov Mladá odmítne uzavřít s žadatelem smlouvu
dle § 91 odst. 3 písm. a), c) a d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a § 36 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je tato žádost písemně
i elektronicky evidována u sociální pracovnice.
§ 91 odst. 3 ZSS
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních
služeb pokud:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí
takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před
touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností
vyplývajících ze smlouvy.

§ 36 vyhlášky 505/2006 Sb.
Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní
soužití.
Jestliže je žádost odmítnuta, zájemce je o této skutečnosti písemně informován včetně důvodů
zamítnutí jeho žádosti.
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Odmítnutému zájemci nabídne sociální pracovník dostupné informace o sociálních službách
v rámci regionu (zpracovaný seznam DOZP), odkáže na registr poskytovatelů sociálních
služeb či navrhne využívání jiného druhu služby (domov pro seniory, chráněné bydlení,
domov se zvláštním režimem atd.).

3. 13 Stížnost zájemce
Zájemce, který nesouhlasí s odmítnutím ze strany Domova Mladá či s postupem vyřizování
žádosti, může podat stížnost ke zřizovateli, jímž je Středočeský kraj.
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor sociálních věcí
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 286
Email: podatelna@kr-s.cz

3. 14 Ochrana osobních údajů
Do dokumentace a evidence zájemců a žadatelů má přístup sociální pracovník, který je vázán
mlčenlivostí. Poskytovat informace z této evidence je možné pouze za souhlasu
zájemce/žadatele. Informace mohou být poskytnuty také ze zákonem stanovených důvodů
(žádost soudu, orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy). Přístup ke své
dokumentaci má také zájemce/žadatel/klient, opatrovník či zákonný zástupce.
Informace o zpracování a nakládání s osobními údaji je veřejně přístupná na webových
stránkách Domova mladá, v sekci formuláře a v kanceláři sociální pracovnice (příloha č. 4).
Podpisem žádosti žadatel (zákonný zástupce, opatrovník) stvrzuje, že byl informován
a souhlasí se zpracováním osobních údajů a je informován o vedení žádosti v evidenci
Domova Mladá.
Pokud bude s žadatelem uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb a budou mu
poskytovány služby Domova Mladá, žádost se přeloží z evidence žadatelů do složky klienta,
která je vytvořena při nástupu do Domova Mladá.
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3. 15 Obtížné situace
Během jednání o poskytování sociálních služeb mohou vzniknout obtížné situace, např.
1) Protekční prosazování klienta, nabízení úplatku
Pro hodnocení žádosti jsou stanovená jasná pravidla, podle kterých musí pracovník
postupovat a samotné hodnocení probíhá v týmu. Žadatel je vyzván k písemnému zdůvodnění
svého požadavku a argumentaci. Jakýkoliv nabízený úplatek pracovník odmítne.
Osobě lze doporučit, aby poskytla sponzorský dar až podle spojenosti s poskytovanými
službami.
2) Agrese
Pokud se zájemce projevuje agresivním chováním, přizveme dalšího pracovníka k spoluúčasti
na jednání. Pokud se agrese stupňuje, přerušíme jednání, případně voláme Policii ČR.
3) Zájemce neví, co chce či není zcela rozhodnut
Při jednání předkládáme nabídku služeb, vysvětlujeme možnosti a ponecháváme dostatek
času k promyšlení.
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Příloha č. 1

Žádost o poskytování sociálních služeb
v Domově Mladá
Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb, př. org.,
Rakouská 552, 289 23 Milovice
tel.: 325 575 001, e-mail: info@domovmlada.cz, KB číslo účtu 20136191/0100

Zájem o sociální službu Domova Mladá

Datum podání žádosti

a) Denní stacionář*

(vyplní Domov Mladá)

b) Domov pro osoby se zdravotním postižením*
1) Žadatel
Příjmení a jméno: …………………………………………………………………………….
Datum narození: ……………………………………………………………………………..
Státní příslušnost: …………………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu + PSČ:
………………………………………………………………………………………………..
Adresa současného pobytu + PSČ:
(v případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu)
……………………………………………………………………………………………………………………Te

lefon: …………………………………Email: ……………….………………………….
2) Dobrovolné údaje
Příspěvek na péči:*

I. stupeň

III. stupeň

žadatel nepobírá PnP

II. stupeň

IV. stupeň

probíhá řízení o přiznání PnP

Žadatel pobírá důchod:* Ano

Ne

3) Zástupce žadatele
(opatrovník, zákonný zástupce nebo osoba pověřená plnou mocí*)
Příjmení a jméno: …………………………………………………………………………….
Příbuzenský vztah: …………………………………………………………………………...
Adresa trvalého pobytu + PSČ: ………………………………………………………………
Telefon: ……………………………….. Email: ……………………………………………..
4) Jiná kontaktní osoba odlišná od bodu 1) a 3)
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………..
Vztah k žadateli: ……………………………………………………………………………..
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Telefon: ………………………… Email: ……………………………………………………
5) plnění povinné školní docházky
a) osvobozen od školní docházky*

ANO

NE

b) jaký typ školského zařízení žadatel navštěvuje/navštěvoval:
………………………………………………………………………………………………..
6) Žadatel v současné době:
a) žije s rodinou
b) využívá služeb jiného zařízení – kterého: …………………………………………………
c) jinak: ……………………………………………………………………………………….
7) Čím žadatel odůvodňuje nutnost podání žádosti o poskytování sociálních služeb
v Domově Mladá?

8) Potřeby a očekávání zájemce o službu:

Prohlášení žadatele (zákonného zástupce, opatrovníka):
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě. Jsem si vědom/a toho, že
nepravdivé údaje by měly za následek požadování náhrady vzniklé škody, popřípadě
ukončení poskytování sociální služby.
V……………………… dne ……………………
……………………………………………
Podpis žadatele (zákonného zástupce,
opatrovníka)
*nehodící se škrtněte
Nezbytnou součástí žádosti je vyplněná příloha „Vyjádření lékaře“.
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3

Pravidla jednání se zájemcem o službu
se specifickými potřebami komunikace
1) Osoba s mentálním postižením
Zájemci je vše vysvětlováno srozumitelně. Má možnost se ptát, nechat si vysvětlovat
či ukazovat. Jsou mu předány informační materiály. Při jednání se pracuje s fotoknihou
a materiály ve snadném čtení.
Při omezené svéprávnosti je vhodné, aby se zájemce dostavil s opatrovníkem, který ho
zastupuje v právním jednání.
Při prvním kontaktu aktivně a taktně zjišťujeme komunikační bariéry, abychom mohli
přizpůsobit komunikaci. Mluvíme zřetelně, pomaleji, v jednoduchých větách, důležité
informace opakujeme a ověřujeme si, zda zájemce správně porozuměl a nepoužíváme
odborné pojmy.
Zájemci vždy vykáme a chováme se důstojně (nedětinštění).
2) Osoba verbálně nekomunikující
V těchto případech většinou osoba přichází s vlastním systémem komunikace (komunikační
tabulky, písmena).
Pokud jednáme se zájemcem, který verbálně nekomunikuje, snažíme se přizpůsobit způsob
komunikace (mluvit pomaleji, tázat se, zda zájemce rozumí, ukazovat obrázky, jednoduché
texty, používat neverbální komunikaci). Důležitý je oční kontakt, kdy sledujeme neverbální
projevy zájemce.
Je možné také využít písemné komunikace (papír, PC, tablet).
K zájemci se chováme důstojně a bez předsudků (př. ten to nemůže pochopit, to nemá cenu
vysvětlovat atd.).
Pokud je osoba omezena svéprávnosti měl by se dostavit opatrovník.
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3) Osoba se sluchovým postižením
Prostředkem sociálního pracovníka k jednání je hlasitý projev, písemná sdělení, prstová
abeceda. Pracovník mluví tak, aby zájemce případně mohl odezírat (mluvit přirozeně,
pomaleji, čelem, nejíst, nepít, nepodpírat si bradu, nedávat ruce před ústa).
Osoba je seznámena s tím, že Domov Mladá poskytuje sociální služby zejména osobám
s mentálním, tělesným, kombinovaným či zdravotním postižením. Osobám se smyslovým
postižením Domov Mladá nemůže poskytnout plnohodnotně kvalitní službu např. z důvodů
materiálních či personálních.
Pro komunikaci je dobré využívat výrazy obličeje a gesta rukou.
Pokud zájemci nerozumíme, požádáme o pomalejší zopakování věty, udržujeme oční kontakt
a zajistíme nerušené prostředí (vypnout rušivé elementy – rádio, telefon atd.).
Pro získání zpětné vazby a ujištění, že zájemce porozuměl sdělení, není dobré se ptát,
zda porozuměl, ale položit otázku „Co jste mi rozuměl?“.
Zájemce má možnost si k jednání přizvat vlastního tlumočníka či člena rodiny.
Sociální pracovnice případně pomůže zprostředkovat kontakt na tlumočníka.
Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (Praha)
Tel.: 776 701 502 (sms), 776 635 155 (telefon)
Email: tlumoceni.cztn@seznam.cz
Zájemci jsou předány písemné materiály a během jednání jsou mu informace předkládány
např. obrázkovou formou.
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4) Osoba se zrakovým postižením
Se zájemcem jednáme přirozeně a osobu nepodceňujeme.
Sociální pracovnice zdraví jako první, představí se a je vhodné oznámit zájemci „podávám
vám ruku“. Při hovoru udržuje oční kontakt. Zájemci vysvětlíme a popíšeme, jak bude jednání
probíhat a co se bude dít. Lze používat pojmy jako vidět, kouknout se, prohlédnout si, jelikož
tato slova se používají k vyjádření způsobu vnímání (cítit, hmatat, dotýkat se).
Zájemce se může do Domova dostavit s vodícím psem nebo s průvodcem, se kterým jednání
neprobíhá, ale pouze osobu doprovází. Osoba je seznámena s tím, že Domov Mladá poskytuje
sociální služby zejména osobám s mentálním, tělesným, kombinovaným či zdravotním
postižením. Osobám se smyslovým postižením Domov Mladá nemůže poskytnout
plnohodnotně kvalitní službu např. z důvodů stavebních, materiálních či personálních.
S osobami nezletilými či omezenými svéprávnosti přichází zákonný zástupce nebo
opatrovník.
Při doprovázení osob se zrakovým postižením se držíme těchto zásad:
-

pracovník jde o krok vpředu

-

při vstupu do místnosti pracovník dveře otevírá a zájemce dveře zavírá

-

před vstupem na schodiště upozorníme na směr schodiště: „Pozor, schody nahoru“
a také oznámíme první a poslední schod

-

chce-li si zájemce se zrakovým postižením sednout, položí pracovník ruku zájemce na
opěradlo, stačí sdělit“Zde je židle, toto je opěradlo“

-

pracovník upozorňuje na netradiční zábrany
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Příloha č. 4

Informační list ke zpracovávání osobních údajů žadatele
Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Žadatel o službu v Domově Mladá, jeho opatrovník anebo zákonný zástupce (dále jen subjekt údajů)
seznámením se s tímto dokumentem bere na vědomí, že při vyřizování jeho žádosti o přijetí do
našeho zařízení dochází ke zpracování jeho osobních údajů, které v žádosti uvedl, a to v rozsahu
nezbytném k vyřízení žádosti a v případě zařazení do evidence žadatelů k využití při čekání na
uvolnění kapacity.
Zpracování osobních údajů je prováděno na základě plnění právních povinností Domova Mladá, tzn.
zpracování žádostí v zájmu zajištění poskytování služeb sociální péče, vedení evidence žadatelů
(program CYGNUS) a v souladu s § 88 z. č. 108/2006 O sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Osobní údaje jsou zabezpečeny v rámci programu CYGNUS na počítači, který je chráněn heslem a
přístup do aplikace je rovněž zabezpečen heslem, přístupové právo k evidenci žadatelů má sociální
pracovnice. Papírové podoby doslaných žádostí a dokumentace od žadatelů je uchována ve složkách,
která je uložena v zamykatelné skříni v kanceláři sociální pracovnice.
Subjekt údajů má právo požadovat: kopie jeho zpracovávaných osobních údajů, požádat v případě
změn o opravu nebo doplnění osobních údajů, má právo být informován o případě porušení
zabezpečení osobních údajů, které by mohlo mít za následek riziko pro jeho práva a svobody.
V případě, že se subjekt údajů domnívá, že organizace provádí zpracování jeho osobních údajů v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může organizaci požádat o opravu či výmaz
(likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů
vznést námitku proti takovému zpracování.
Organizace vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti
informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje Organizace
Domov Mladá poskytovatel sociálních služeb p. o.
Rakouská 552, 289 23 Milovice
e-mail: info@domovmlada.cz
tel.: 325 575 001
Pověřenec: Ing. Petr Štětka, gdpr@bdo.cz
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