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SQSS/3
č. 3

JAK MŮŽETE POŽÁDAT O NAŠI SLUŽBU
Pokud se zájemce rozhodne využít nabízenou sociální službu v DOZP Česká Kamenice na základě všech
nabízených dostupných informací, je prvním krokem k přijetí vyplnění žádosti.

Formuláře potřebné pro přijetí do DOZP Česká Kamenice:
1. „Žádost o poskytnutí sociální služby v DOZP Česká Kamenice“
2. „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální služby v DOZP Česká Kamenice“

Formuláře máte možnost získat:
-

stažením z webové stránky www.dozp-oleska-kamenice.cz
na telefonním čísle sociálního pracovníka 731 449 339, kde máte možnost požádat o jejich
zaslání
tiskopisy můžete vyzvednou i osobně přímo v našem zařízení

Podání žádosti do DOZP Česká Kamenice:
Vyplněnou žádost můžete doručit osobně nebo zaslat na adresu:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice
příspěvková organizace
U Kaple 494
407 21 Česká Kamenice
nebo na adresu:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice
příspěvková organizace
Stará Oleška 131
405 02 Děčín
Přijetí podané žádosti:
Přijetí vyplněného formuláře žádosti zapíše vedoucí domova nebo sociální pracovnice do elektronické
spisové služby E-SPIS LITE. Žádost opatří podacím razítkem organizace, kde je uvedeno datum doručení
a převzetí žádosti, číslo jednací, počet listů, počet příloh a skartační znak.
Pokud je žádost doručena na organizaci osobně, je postup stejný. Zájemci o službu mohou být zároveň
okamžitě poskytnuty veškeré informace týkající se sociální služby. Potřebné informace podá sociální
pracovnice nebo vedoucí domova.

Kde můžete najít informace o službách DOZP Česká Kamenice
-

-

na www.dozp-oleska-kamenice.cz
přímo v DOZP Česká Kamenice, je možné domluvit osobní návštěvu
kontakt na sociální pracovnici - 731 449 339, komova.m@dozpok.cz
kontakt na vedoucí domova - 736 613 487, jinochova.i@dozpok.cz
případně máte možnost navštívit kulturní, společenské a sportovní akce domova – kam je
zvaná i veřejnost
v propagačním letáku
v katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz
u zřizovatele – Ústecký kraj, Odbor sociálních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, www.kr-ustecky.cz
na oficiálních stránkách města Česká Kamenice www.ceska-kamenice.cz
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Dnem účinnosti tohoto dokumentu končí účinnost „Jak můžete požádat o naši službu“ ze dne 1. 4.
2014.
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