
 

 

POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO DOMOVA BŘEZNICE  

 

1. Prvním krokem ze strany zájemce o službu je vyplnění formuláře „Žádost o poskytnutí 
sociální služby“ včetně formuláře „Sociální dotazník„. „ 

2. Formuláře je možné vyzvednout přímo v Domově, stáhnout z webových stránek nebo 
požádat o jeho zaslání poštou na adresu zájemce.  

3. Vyplněné formuláře pak zaslat nebo předat osobně na adresu: 

Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb 
Sadová 618 
262 72 Březnice 

4. Splňuje-li žádost po doručení všechny podmínky,  je zaevidována a žadatel je písemně 
informován o zařazení do evidence žadatelů. 

5. Sociální pracovnice se následně domluví osobně či telefonicky s žadatelem nebo jeho 
rodinou na sociálním šetření, které provede spolu s vedoucí zdravotního úseku a úseku 
sociálních služeb buď v jeho domácím prostředí, nebo ve zdravotnickém zařízení, kde 
je v dané době umístěn.  

6. Jmenovaná „Komise pro hodnocení kritérií pro příjem žadatelů o pobyt v sociálních 
službách“ poté žádost posoudí a provede bodové ohodnocení žádosti. 

7. V okamžiku možné realizace nástupu dohodne sociální pracovnice termín nástupu, 
který bude vyhovovat oběma stranám.  

8. Následně je žadateli zaslána písemná výzva k nástupu. 
9. „Lékařský posudek“, který musí vyplnit registrující praktický lékař, odevzdá žadatel 

před uzavřením smlouvy. 
10. Při nástupu zájemce předloží výsledky vyšetření RTG plic , bakteriologického vyšetření 

a výtěr krk, nos – kultivace MRSA. Výsledky vyšetření nesmí být starší než 3 měsíce.   
11. V případě, že dojde u zájemce ke změně zdravotního stavu, zájemce bude přijat do 

zdravotnického zařízení či jiného sociálního zařízení nebo dojde k jeho úmrtí, je 
vhodné, aby osoby blízké informovaly Domov Březnici!!! 

 
 

DŮVODY PRO ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 
dle § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., zákona o sociálních službách 

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.  


