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V Olomouci dne ……2019

Žadatelům o umístění
Oznámení k žádosti o poskytování pobytové sociální služby
Vážená paní, vážený pane,
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou PhDr. Karlou
Boháčkovou vede v pořadníku Vaši žádost o poskytování pobytové sociální služby chráněné
bydlení. Dovolujeme si Vás upozornit, že dochází ke změně přístupu k vedení v pořadníku žádostí
o poskytování sociální služby. Změna spočívá v tom, že nebudou do pořadníku zařazeny žádosti
osob, které v okamžiku podání žádosti nejsou v takové situaci, pro kterou je nezbytné zajištění
pomoci naší sociální službou a svou žádost si chtějí podat pouze do budoucnosti. Za důležité
považujeme sdělit, že délka vedení žádosti v pořadníku není podstatná pro posouzení potřebnosti
poskytování sociální služby a případné realizaci nástupu do služby. Nástup do služby je závislý na
aktuální potřebě poskytování pomoci a volných místech.
Změna přístupu má zajistit, že v pořadníku naší sociální služby budou vedeny pouze žádosti těch
žadatelů, kteří skutečně potřebují, s ohledem na jejich nepříznivou sociální situaci a zdravotní stav,
naše služby. V pořadníku nebudou žádosti těch, kteří jsou soběstační, k zabezpečení potřeb
dostačuje např. pečovatelská služba, či nemají aktuálně zájem o nástup do služby, neboť jejich
potřeby jsou zajištěny jinou formou než pobytovou sociální službou.
Vzhledem k uvedené změně je tak nezbytné, aby žádosti zájemců o sociální služby poskytované
příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje byly aktualizovány a opětovně posouzeny.
V případě, kdy bude u zájemců i po aktualizaci zjištěna nepotřebnost požadované služby nebo
zjištěn jejich nezájem o aktuální využití sociální služby, musí příspěvkové organizace přistoupit
k tomu, že takové žádosti ze své evidence vyřadí a dokumentaci k nim vedenou zarchivují dle
vnitřních pravidel organizace.
O takovém postupu budou zájemci o službu písemně informováni. Zároveň je nutné sdělit, že tím
není nijak dotčeno právo každého zájemce podat si opětovně žádost o poskytování služby sociální
péče, dostane-li se v budoucnu do nové sociální situace, která bude odůvodňovat její poskytování.
Z uvedeného důvodu si dovolujeme požádat Vás o aktualizaci údajů, které jsou uvedeny ve Vaší
žádosti, případně, které nám byly sděleny v souvislosti s jejím podáním. Dotazník k aktualizaci
Vaší žádosti naleznete v příloze tohoto dopisu.
S pozdravem

PhDr. Karla Boháčková
ředitelka
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