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INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POBYTOVOU
SOCIÁLNÍ SLUŽBU VE ZDRAVOTNICKÉM
ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH LŮŽEK

Kontakt:
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec
Zdravotně sociální pracovnice
Mgr. Michaela Švobová,
tel.: 384 376 241, mobil: 607 671 331
e-mail:socialni@nemjh.cz
Mgr. Klára Vaněčková,
tel.: 384 376 248, mobil: 727 948 597
e-mail:vaneckova.klara@nemjh.cz

Místo poskytování sociální služby – název a adresa zařízení:
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Oddělení sociálních lůžek
U Nemocnice 380/III
377 01 Jindřichův Hradec
Oddělení sociálních lůžek je zřízeno Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s. za účelem
poskytování sociálních služeb. Toto oddělení se nachází v přízemí budovy D a v prostorách
přízemní budovy Oddělení následné a rehabilitační péče A mimo areál nemocnice.
V budově D jsou čtyři dvoulůžkové pokoje, které mají vlastní sociální zařízení.
V prostorách Oddělení následné a rehabilitační péče A se nachází jeden dvoulůžkový pokoj. Na
chodbě je k dispozici společné bezbariérové WC a koupelna. Na všech pokojích je
nainstalováno signalizační zařízení.

Druh poskytované služby
Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče – kapacita 10 lůžek.
Služba je poskytována 365 dní v roce 24 hodin denně.
Pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný. Služba je poskytována do doby,
než je klientovi zajištěno umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb, např. v domově pro
seniory, domech s pečovatelskou službou, nebo je zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo
zdravotnické zařízení.

Cílová skupina
Sociální služby poskytujeme klientům starším 19 let, kteří již nevyžadují další ústavní
zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci
jiné fyzické osoby, a proto nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení.
Sociální služba není určena pro osoby, kteří nadměrně užívají alkoholické nápoje nebo
jsou zavislé na návykových látkách.

Negativní vymezení cílové skupiny
Sociální služba nemůže být poskytnuta v těchto případech:
- Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
- Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby (není volné vhodné
místo)
- Zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém
zdravotnickém zařízení
b) žadatel trpí akutním infekčním onemocněním
c) chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem
narušovalo kolektivní soužití
- Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypovědělo zařízení v době kratší než 6
měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování sociální služby z důvodu porušování

povinností vyplývajících ze smlouvy.

Poskytované služby
Na oddělení sociálních lůžek jsou poskytovány dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění, tyto služby:
-

Poskytování ubytování, stravy
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí

Sazebník poskytovaných služeb
Kč/den

Počet dní

Celkem Kč

ubytování

200,-

30

6 000,-

strava

170,-

30

5 100,-

celkem

370,-

30

11 100,-

Postup při zájmu o naši službu
V případě zájmu o naše služby kontaktujte zdravotně sociální pracovnici, která Vám poskytne
bližší informace.
Sdělí Vám:
- základní informace o oddělení sociálních lůžek,
- jakým způsobem podat žádost o poskytnutí služby,
- informace o úhradě za sociální službu,
- postup při uzavírání smlouvy.
Žádost o poskytnutí sociální služby získáte:
- při osobním setkání u zdravotně sociální pracovnice,
- na oddělení sociálních lůžek,
- může vám být zaslána poštou či elektronicky,
- z webových stránek na www.nemjh.cz.
Dokumenty potřebné k žádosti: usnesení či rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka,
rozhodnutí o omezení svéprávnosti, ověřená plná moc při zastupování žadatele o službu,
vyjádření lékaře v případě, že zájemce není hospitalizován v naší nemocnici. V případě, že se
žadatel nemůže podepsat pro svůj zdravotní stav, lékařské vyjádření, které tuto skutečnost
dokládá.
Vyplněnou a podepsanou žádost je nutné doručit zdravotně sociální pracovnici poštou, emailem či osobně. Přijatá žádost bude posouzena. V případě jejího schválení a současně

volného místa Vám bude nabídnuto uzavření smlouvy a sjednán termín zahájení služby. Pokud
bude plná kapacita, obdržíte písemné vyjádření o jejím zařazením do evidence žádostí.
V případě, že bude zamítnuta, tzn. že nebudete splňovat podmínky k přijetí do zařízení, bude
Vám zasláno písemné vyrozumění s důvodem zamítnutí. Současně Vám poskytneme další
informace o možnostech řešení Vaší situace.

