
VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

� Doklady nutné k umístění do Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích

o K umístění do domova je zapotřebí nejdříve odevzdat „Žádost o ubytování
a poskytování sociální služby,“ kterou zájemce musí vyplnit a odevzdat sociální
pracovnici. Žadatel se sociální pracovnicí domlouvají své cíle a potřebný rozsah
pomoci. Sociální pracovnice sděluje informace o možnostech ubytování, cenu
za ubytování a stravu, postup výběru žadatelů o službu.

o Formulář žádosti poskytne zájemcům sociální pracovnice, či vedoucí domova, a to na
adrese: V Aleji 434, 403 17 Chabařovice nebo si ji zájemce může stáhnout
z internetových stránek.

� Spolu se „Žádostí“ je nutné odevzdat
o Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele

o Na základě vyplněné „Žádosti“ zařadíme žadatele do pořadníku žadatelů. V případě
volného místa v domově pro seniory a domova se zvláštním režimem budeme vybrané
žadatele kontaktovat a domluvíme si návštěvu v místě bydliště z důvodu provedení
sociálního šetření.

o V případě volného místa obvoláváme žadatele od nejstarších po nejnovější, s ohledem
na sociální službu, do které je žadatel zařazen. Vybereme několik žadatelů, u kterých
proběhne sociální šetření (v místě bydliště, v nemocnici, tam, kde se žadatel nachází).

Upozorňujeme, že: PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ
SVATÉ LUDMILY JE NUTNÉ MÍT ZŘÍZENÝ BANKOVNÍ ÚČET, NEBOŤ PLATBY

V DOMOVĚ PROBÍHAJÍ BEZHOTOVOSTNĚ.



NÁSTUP DO DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉ LUDMILY

� Doklady nutné při nástupu do Domova

o Občanský průkaz
o Průkaz pojištěnce
o Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
o Důchodový výměr, pokud je požadováno ponechání 15% z důchodu

� Doporučený seznam věcí
o noční košile nebo pyžamo (raději bavlněné)
o spodní kalhotky/trenýrky či slipy
o spodní košilka/tílka
o ponožky, dále teplé ponožky
o tričko s krátkým rukávem (raději bavlněné)
o triko s dlouhým rukávem (raději bavlněné)
o halenka/ blůzka (pro slavnostnější události)
o košile (pro muže)
o svetr
o kalhoty (vycházkové oblečení)
o svrchník
o šátek, klobouk či jiná pokrývka hlavy (pro letní měsíce)
o rukavice, šála, čepice (pro zimní měsíce)
o sportovní oblečení
o přezůvky - omyvatelné pantofle a teplé bačkory (nazouvací na přezku či zip)
o sezónní vycházková obuv
o sportovní obuv
o ručníky
o utěrky
o toaletní potřeby
o papírové kapesníky
o toaletní papír
o hygienické potřeby
o povlečení
o prostěradla
o deku+ polštář
o koš na prádlo
o odpadkový koš
o vybavení kuchyňky (hrníček, sklenička, lžička, příbor, talířek, nůž)
o věci do kuchyňky (houbička na nádobí, hadřík, jar)

Oblečení by mělo být hlavně pohodlné a příjemné. Samozřejmě je nutné zohlednit, v jakou
roční dobu uživatel do zařízení nastupuje a oblečení dle potřeby obměňovat či dokupovat.
Je vhodné poradit se s personálem a průběžně konzultovat, zda je zapotřebí něco dokoupit či
v opačném případě zlikvidovat. Veškeré oblečení doporučujeme označit (fixou na textil či



štítky, tak aby označení nebylo na viditelné straně). Také je možné se domluvit s personálem.
Za neoznačené oblečení domov neručí.

Do našeho domova si může uživatel přinést některé kusy nábytku, které jsou součástí
zařízení jeho bytu, tzn. malá komoda, konferenční stolek, který se vejde do přidělené bytového
studia a zároveň se nestane překážkou pro bezpečný pohyb v bytovém studiu (pouze
po předchozím schválením sociální

Oblečení by mělo být hlavně pohodlné a příjemné. Samozřejmě je nutné zohlednit, v jakou
roční dobu uživatel do zařízení nastupuje a oblečení dle potřeby obměňovat či dokupovat. Je
vhodné poradit se s personálem a průběžně konzultovat, zda je zapotřebí něco dokoupit či
v opačném případě zlikvidovat. Veškeré oblečení doporučujeme označit (fixou na textil či
štítky, tak aby označení nebylo na viditelné straně). Také je možné se domluvit s personálem.
Za neoznačené oblečení domov neručí.

Do našeho domova si může uživatel přinést některé kusy nábytku, které jsou součástí zařízení
jeho bytu, tzn. malá komoda, konferenční stolek, který se vejde do přidělené bytového studia
a zároveň se nestane překážkou pro bezpečný pohyb v bytovém studiu (pouze po předchozím
schválením sociální pracovnice), dále jakékoliv drobné předměty, jako jsou obrázky, fotky,
květiny, ale také televizi, lednici, mikrovlnou troubu, varnou konvici.

Za televizní a rozhlasový přĳímač je ze zákona povinné platit tzv. koncesionářský poplatek,
který si hradí uživatel.

Veškeré osobní věci, které příbuzní uživateli do zařízení zakoupí a donesou či naopak odnesou
pryč, doporučujeme nahlásit sociálním pracovnicím.

� Nezapomeňte
o léky
o brýle
o zubní protézu, naslouchadlo
o popř. kompenzační pomůcky jako jsou hole, berle, chodítko apod.

Z důvodu záměny či ztráty kompenzačních pomůcek doporučujeme provést označení
před nástupem, aby nedocházelo k záměně. Jedná se převážně o pomůcky majetku pojišťoven,
které má uživatel pouze zapůjčeny. (Není potřeba označit jménem, ale například barevným
provázkem apod.)



POBYT V DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉ LUDMILY

� Úhrada pobytu

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravu v částce dle aktuálního Ceníku
úhrad Domu pokojného stáří svaté Ludmily. Úhrada je hrazena bezhotovostním převodem
na bankovní účet našeho zařízení, a to vždy nejpozději do 27. dne v měsíci za daný měsíc.
Poskytovateli náleží dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, přiznaný příspěvek na péči, který se nezapočítává do příjmů uživatele.

� Kapesné a jeho výše
Kapesné je určitá finanční částka z důchodu uživatele, která slouží k jeho osobní potřebě
(např. k úhradě doplatků za léky, pedikúry či kadeřnice…). Dle Zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb., v platném znění, je to 15 % z příjmů uživatele, po předložení
platného aktuálního důchodového výměru.

� Opuštění zařízení
Pokud jde uživatel např. ven na zahradu, na procházku, do města či k lékaři, doporučujeme
personálu sdělit, kam jde a předpokládanou dobu návratu.

� Návštěvní hodiny
Doporučená doba návštěv je denně od 8.00 do 22.00 hodin. Doporučujeme zohlednit,
že mezi 11.00 a 12.00 hodinou se podává oběd a mezi 16.30 a 17.30 hodinou se podává
večeře.

� Plánovaný pobyt uživatele mimo zařízení
Uživatel může samozřejmě trávit delší čas mimo zařízení (např. víkend či svátky
ve své rodině).

Plánovaný pobyt mimo zařízení je nutné nahlásit zdravotní sestře, a to 2 pracovní dny
předem. Úhrada za stravu, bude při pobytu mimo zařízení na základě vyúčtování vrácena
odpovídající částka. Úhrada za stravu se vrací pouze v případě ohlášené a předem plánované
nepřítomnosti uživatele v domově, která byla ohlášena nejpozději do 13 hodin dva pracovní
dny předcházející této nepřítomnosti. Odhlášení stravy na víkend je nutné hlásit nejpozději
do středy do 13 hodin.

� Pobyt uživatele v nemocnici nebo v jiném zařízení
Při pobytu uživatele v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení je mu jeho místo
samozřejmě dále drženo, aby se měl po propuštění kam vrátit. Odpovídající finanční částka
za stravu bude na základě vyúčtování vrácena. Uživatel je povinen i nadále platit úhradu
za pobyt.


