Domov Lidmaň

INFORMACE
PRO ZÁJEMCE

o poskytování sociální služby
Podání žádosti o poskytování sociální služby
- pokud máte zájem o poskytování sociální služby v našem zařízení, je vhodné
kontaktovat sociální pracovnici Domova Lidmaň na telefonu: 565 400 739
a domluvit se na dalším postupu, případně na prohlídce Domova
- naše sociální služba je určena osobám s mentálním postižením
- pokud se Vám naše zařízení líbí a chtěli byste využít jeho sociální službu, je
nutno podat Žádost o poskytování sociální služby. Je ke stažení na našich
webových stránkách: www.domovlidman.cz nebo Vám ji na vyžádání zašleme.
Součástí žádosti je i Osobní dotazník, který je potřeba vyplnit – podle něj
stanovíme, které oddělení bude pro žadatele pravděpodobně vhodné.
- k žádosti je třeba přiložit i lékařem potvrzené Vyjádření ošetřujícího lékaře.
(také dostupné na webových stránkách)

- pokud je žadatel omezen ve svéprávnosti, je třeba přiložit usnesení soudu o
ustanovení opatrovníka.
- žádost podává opatrovník, ale žadatel musí s přijetím do našeho zařízení
souhlasit. Je vhodné, aby si zařízení také prohlédl, případně se účastnil jednání
o přijetí.
- po přijetí Vaší žádosti posoudíme, zda je žadatel naší cílovou skupinou a
můžeme mu sociální službu poskytovat. Vyrozumíme Vás o tom a sdělíme, zda
je volné místo ve lhůtě 30 dní.
Pokud volné místo momentálně není, žádost bude v evidenci a v případě
uvolnění vhodného místa Vás budeme informovat. Čekací dobu na umístění
nelze předem odhadnout. Záleží, kdy a na kterém oddělení se uvolní místo.
Přijetí do zařízení
- v případě uvolnění vhodného místa Vás kontaktuje sociální pracovnice a
domluví si s Vámi návštěvu za účelem zjištění sociální situace žadatele.
- pokud i nadále budete mít zájem o poskytování sociální služby, uzavřeme s
Vámi Smlouvu o poskytování sociální služby, kde bude stanoveno co a za
jakou úhradu budeme žadateli poskytovat.
- při jednání o přijetí bude dohodnuto, co žadatel od služby očekává a co mu
bude poskytnuto.
Sociální služba v Domově Lidmaň a úhrada za ní
- v Domově Lidmaň poskytujeme celodenní stravu a ubytování. Ty se platí z
důchodu žadatele. Z důchodu musí žadateli zůstat 15% jako jeho kapesné a
zbytek důchodu je na úhradu za stravování a ubytování.
Cena za stravu a ubytování je uvedena v ceníku služeb, který je dostupný na
našich web.stránkách: www.domovlidman.cz nebo Vám aktuální ceny sdělíme.
Strava se poskytuje třikrát denně. Ubytování je většinou v jednolůžkových
pokojích, které si žadatel může vybavit vlastním nábytkem a věcmi, které má
rád.
- dále poskytujeme péči = např. pomoc s osobní hygienou, stravováním,
oblékáním, pohybem, využitím volného času, pracovní činností, vyřizováním
osobních záležitostí, nakupováním. Cena za péči je ve výši přiznaného
příspěvku na péči.

- v Domově Lidmaň můžete využívat i fakultativní činnosti : elektrické
spotřebiče na pokojích, dopravu osobním autem, údržbářské práce a poplatky za
uložené vlastní finanční prostředky.
Domovem jsou za ně stanovené poplatky, ty si žadatel platí ze svých vlastních
peněz.
- ze svých vlastních finančních prostředků si žadatel hradí i osobní nákupy
(např. potraviny, cigarety, drogerie, ošacení, obuv, elektronika, vstupné, jízdné,
doplatky léků, holič, pedikúra...) V případě, že žadatel žádné vlastní peníze
nemá, bude mu poskytnuto základní vybavení a ošacení.
- s přijatým žadatelem bude dohodnuto co od služby očekává a potřebuje a co
mu bude poskytováno. Toto bude průběžně sjednáváno v rámci individuálního
plánování.
- v Domově Lidmaň je nutno dodržovat Domácí řád (dle mentálních schopností
žadatele).
Tyto informace Vám rádi doplníme či upřesníme osobně nebo na telefonních
číslech:
565 400 727 (ředitel)
565 400 739 (sociální pracovnice)
565 400 742 (vedoucí bydlení)
případně e-mailem: reditel@domovlidman.cz
socialni@domovlidman.cz

