Žádost o přijetí
Charitní dům pokojného stáří,
Český Těšín, Hrabinská 499/17, 737 01

Žadatel:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:

PSČ:

Aktuální pobyt:
Telefon:

Státní příslušnost:

Příspěvek na péči:

I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň v řízení

nežádán

nepřiznán

Z jakého důvodu podáváte žádost do domova pro seniory?

Žadatel má soudem stanoveného opatrovníka:

ANO NE 

Žadatel je při podání žádosti zastoupen na základě plné moci:

ANO NE 

Kontaktní osoby:

Jméno a příjmení

Vztah k žadateli

Telefon
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email

Soběstačnost žadatele:

Oblasti
Pohyb:

Minimální
kompenzace
bez omezení

Chůze po
schodech:

bez omezení

Komunikace:

bez omezení

Charakteristika omezení
s berlemi, s holí

s chodítkem

na vozíku

s pomocí
dostatečně

Maximální
kompenzace
upoután na lůžku
neprovede vůbec

s obtížemi

nekomunikuje

Stravování:

sám

s dopomocí druhé osoby

podávání stravy

Užívá léky:

samostatně

samostatně, jsou-li nachystány

léky musí být podány
druhou osobou

Hygiena:

provádí
samostatně

provede na
výzvu

kontinentní

WC křeslo,
doprovod na WC

Kontinence:

Orientace:
Zrak:

plně
orientován

provede s dopomocí

neprovede vůbec

inkontinence

inkontinence /pleny
o moč
o stolice

o
o

vložky
natahovací kalhotky

neorientován
∘ místem ∘ časem ∘ osobou
porucha zraku

bez omezení

trvalá dezorientace
slepota

jaká……………………………………….
porucha sluchu
Sluch:

bez omezení

hluchota
jaká……………………………………….

SouhlasímNesouhlasím
se zařazením žádosti o přijetí do evidence žadatelů v případě, že je kapacita domova
aktuálně naplněna.

V …………………… Dne: …………..

..…..…...………………………………
Vlastnoruční podpis zájemce o službu
(příp. opatrovníka, zmocněnce)
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INFORMACE O POSTUPU PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ
POSTUP EVIDENCE ŽADATELŮ O PŘIJETÍ:


Všichni žadatelé o umístění v CHDPS jsou evidováni v PC programu Cygnus
2, na podkladě podané písemné Žádosti o přijetí. Šanon s žádostmi je uložen
v kanceláři vedoucího a sociálního pracovníka.



Každá přijatá žádost je zkontrolována sociální pracovnicí nebo v době její
dlouhodobé nepřítomnosti vedoucí.



V případě, že v žádosti chybějí údaje, je žadatel kontaktován a požádán o
doplnění chybějících údajů.



Pokud žadatel splňuje podmínky k přijetí, ale kapacita střediska je naplněna,
je jeho žádost založena v evidenci žadatelů o sociální službu, pokud k tomuto
žadatel neprojevil nesouhlas.



Žadatel je kontaktován po podání žádosti pouze v případě, že si nepřeje být
zařazen do evidence žadatelů z důvodů aktuálně naplněné kapacity domova,
nebo z důvodu, že je jeho žádost odmítnuta z důvodů stanovených zákonem
(nespadá do naší cílové skupiny, žadateli byla méně než před půl rokem
vypovězena smlouva o poskytování soc. služby,….)



Sociální pracovnicí je provedeno bodové hodnocení žádosti (soběstačnosti
žadatele) a podle hodnocení přiřazena poznámka s mírou potřebnosti.



V případě uvolnění místa vybere 2-3 žadatele s nejvyšší mírou potřebnosti,
popřípadě v kombinaci s urgentními žádostmi, nebo při nízkém počtu žádostí
s velkou mírou potřebnosti v kombinaci s žádostmi se střední mírou
potřebnosti, a provede u nich sociální šetření, které podléhá také bodovému
hodnocení. V případě získání stejného počtu bodů 2 a více žadatelů, bude
posuzována nepříznivá sociální situace. Může nastat situace, kdy bude
udělena výjimka, a to pouze z důvodu vhodnosti umístění na pokoji. Po tomto
postupu je nabídnuto umístění v CHDPS z pravidla nejpotřebnějšímu žadateli.



Minimálně 1x ročně probíhá aktualizace žádostí – sociální pracovnice
telefonicky kontaktuje žadatele, a ověří si, zda je žádost i nadále aktuální a
zjišťuje, zda nedošlo ke změnám v oblastech soběstačnosti. Informace získané
během hovoru zapíše do Dotazníku aktualizace žádostí, kdy podle zjištěných
informací zhodnotí, zda žádost ponechat v evidenci, nebo vyřadit z důvodů
úmrtí, umístění do jiného zařízení, popř. na vlastní žádost. Tento dokument se
stává součástí konkrétní žádosti uložené v šanonu Evidence žadatelů.



V případě, že není možno žadatele či kontaktní osobu kontaktovat telefonicky,
ani elektronicky, zašle sociální pracovnice dopis - Výzva k aktualizaci žádosti.
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Informace pro zájemce o sociální službu o zpracování jeho osobních
údajů

1. Charita Český Těšín, IČ: 603 378 42, se sídlem: Mírová 8, Český Těšín, 737 01,
jako správce Vašich osobních údajů:
a) zpracovává zejména tyto Vaše osobní údaje:
jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště/aktuálního pobytu, podpis,
číslo telefonu, soběstačnost, přiznaný stupeň závislosti na pomoci (příspěvek na péči),
kontaktní osoba - jméno, vztah k žadateli, telefon, Datum přijetí / vyřazení / zamítnutí
žádosti. Jedná se o maximální výčet osobních údajů.

b) zpracovává Vaše osobní údaje zvláštních kategorií (dříve: citlivé osobní údaje)
údaje o zdravotním stavu - zjištění, zda jsme schopni poskytnout službu - zda spadáte
do cílové skupiny

2. Charita Český Těšín zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje
a) na základě právních titulů:
plnění smlouvy o poskytování sociální služby nebo opatření před jejím uzavřením
poskytování zdravotní nebo sociální péče
b) za účelem vedení evidence zájemců o sociální služby Charitního domu pokojného stáří
c) po dobu trvání Vašeho zájmu o službu, přičemž tento zájem bude min. 1x ročně
prověřovat
d) po uplynutí této doby budou nejpozději do 1 měsíce skartovány
e) Vaše osobní údaje nebude předávat žádným jiným osobám ani subjektům.

3. Máte jakožto subjekt údajů následující práva:
a) vědět, které Vaše osobní údaje Charita Český Těšín zpracovává a za jakým účelem (právo
přístupu);
b) žádat o opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že Charita Český Těšín zpracovává
Vaše již neaktuální nebo chybně zapsané osobní údaje;
c) žádat o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, které Charita Český Těšín zpracovává
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d) žádat o omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování některých svých
osobních údajů
e) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (tj. vydání zpracovávaných os. údajů
v běžně používaném a strojově čitelném formátu).
f) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu
osobních údajů ČR.

4. Kontaktní místo Charity Český Těšín, kde můžete výše uvedená práva uplatnit
(požadovat):
Charitní dům pokojného stáří
Vedoucí Charitního domu pokojného stáří, Bc. Šárka Jonsztová
Tel. číslo: 731 133 261 E-mail: sarka.jonsztova@ceskytesin.charita.cz
Adresa pracoviště: Hrabinská 499/17, Český Těšín, 737 01
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