„Jsme Vaše oči, ruce a paměť ve chvílích, kdy Vaše mysl nenachází správné odpovědi.“

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PŘIJETÍ DO CENTRA SPOKOJENÉHO STÁŘÍ
ALZHEIMER CARE
Vážení zájemci o pobytovou službu,
následující informace pro Vás mohou být přínosné v situaci, kdy se rozhodujete podat Žádost o poskytnutí
sociální služby do našeho Centra.
Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care, zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči pro osoby
s Alzheimerovou chorobou a jiným druhem demence. Motto našeho Centra je nositelem našeho poslání
„Jsme Vaše oči, ruce a paměť ve chvílích, kdy Vaše mysl nenachází správné odpovědi.“

Základní informace:
jedná se o celoroční pobytovou službu,
péče je poskytována 24 hodin denně,
ubytování je možné v jedno až čtyřlůžkových pokojích.

Postup podání Žádosti:
1.

Vyplnění Žádosti
Žádost o poskytnutí sociální služby si můžete stáhnout na našich webových stránkách
www.alzheimercare.cz nebo je možné domluvit se na osobní návštěvě přímo u nás v Centru, kde Vám
Žádost předá sociální pracovnice a v případě Vašeho zájmu ji s Vámi vyplní. Na vyžádání Vám
ji můžeme také zaslat e-mailem.
Dokumenty potřebné k podání Žádosti
Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele – vyplňuje praktický lékař žadatele.
Lékařská zpráva od odborného lékaře (neurolog, psychiatr), který stanovil diagnózu.
V případě, že máte ustanoveného opatrovníka, žádáme Vás o předložení dokumentu, kterým bude
prokázáno ustanovení opatrovníka a případný rozsah omezení (rozsudek, usnesení). Postačuje kopie
dokumentů.
V případě, že Vás zastupuje určená osoba, žádáme o předložení Dohody o zastupování členem
domácnosti schválené příslušným soudem, nebo o ověřenou plnou moc.

2.

Podání Žádosti
Vyplněnou Žádost se všemi výše uvedenými dokumenty můžete:
předat osobně v sídle organizace,
odeslat poštou na adresu: Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care, Lázeňská 317, 542 24
Svoboda nad Úpou,
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„Jsme Vaše oči, ruce a paměť ve chvílích, kdy Vaše mysl nenachází správné odpovědi.“
odeslat oskenované na e-mail: zuzana.tancibudkova@alzheimercare.cz
nebo kristyna.rehakova@alzheimercare.cz
Veškeré údaje uvedené v Žádosti musí být pravdivé. Žádost musí podepsat žadatel, opatrovník
nebo zástupce žadatele.
3.

Sociální šetření
Přijatá Žádost je zaevidována v Knize žadatelů. Po podání Žádosti je provedeno sociální šetření u Vás
doma nebo v místě, kde pobýváte (u rodiny, ve zdravotnickém zařízení apod.), aby bylo možné ověřit
a získat podrobné informace o tom, jaká jsou Vaše očekávání, s čím potřebujete pomoci a co pro Vás
můžeme udělat. Dále je ověřeno, zda souhlasíte s podáním Žádosti. Termín návštěvy je dohodnut
předem. Po tom, co proběhne sociální šetření, bude Žádost předána našemu neurologovi
ke schválení. Ten, na základě Vámi doložené lékařské zprávy, rozhoduje o tom, zda žadatel spadá
do cílové skupiny a může být přijat. Jakmile získáme vyjádření od neurologa, budeme Vás
kontaktovat, domluvíme se na případném termínu nástupu a dalších skutečnostech spojených
s nástupem žadatele do Centra.

Pro více informací kontaktujte:
Bc. Zuzana Tancibudková
vedoucí sociálního úseku
mobil: 606 067 067
e-mail: zuzana.tancibudkova@alzheimercare.cz
Bc. Kristýna Řeháková
sociální pracovnice
mobil: 778 725 892
e-mail: kristyna.rehakova@alzheimercare.cz
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