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Vážená paní, vážený pane,
děkujeme za Váš zájem o náš Domov seniorů Drachtinka. Uvědomujeme si, že
prožíváte nelehké období a velice náročnou životní situaci. Abychom mohli
Vaši žádost co nejrychleji vyřídit, prosíme Vás o spolupráci. Informujte nás
zejména v případech, kdy:
• Je žádost aktuální a máte zájem o přijetí.
• Změnila se Vaše sociální naléhavost.
• Došlo k přiznání nebo ke změně výše příspěvku na péči.
• Došlo ke změně Vaší adresy nebo ke změně kontaktních údajů.
Jak probíhá přijímání žádostí do Domova seniorů Drachtinka (dále jen DsD) a
jednání se zájemcem o naši službu?
• Zásadním krokem je podání vyplněné a podepsané žádosti. První část
vyplňuje žadatel nebo jeho zástupce. Tuto část žádosti předejte sociálním
pracovnicím DsD. Žádost lze zaslat na adresu: Domov seniorů Drachtinka,
Erbenova 1631, 53901 Hlinsko. Sociální pracovnice tuto žádost zaevidují.
• Sociální pracovnice a zdravotní sestra DsD provádějí osobní návštěvu v místě
pobytu zájemce. O termínu návštěvy Vás budou předem informovat.
• Až bude žádost vyřízena, obdržíte dopis, ve kterém bude sděleno, zda je
nebo není možné s Vámi uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby.
V kladném případě budete zařazeni do seznamu čekatelů o umístění.
• Pokud se v domově uvolní místo, budete nejprve telefonicky vyrozuměni a
sociální pracovnice se s Vámi domluví na dalším postupu.
• V případě uvolnění místa je nástup nutný v co nejkratší době, jinak bude
místo postoupeno jinému zájemci.
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Kontaktní údaje na pracovnice sociálního oddělení DsD:
• Mgr. Markéta Štědrá
469 318 022, 725 507 520
• Mgr. Lucie Tlustá
469 318 022, 724 894 170

vedoucí sociálního oddělení
marketa.stedra@drachtinka.cz
sociální pracovnice
lucie.tlusta@drachtinka.cz
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