JAK ŽÁDAT O PŘIJETÍ DO NAŠEHO ZAŘÍZENÍ?
Před podáním žádosti je vhodné telefonicky se spojit
s psychologem- nebo ředitelem zařízení na tel. 416 857 220
Nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím
e- mailu reditel@uspsnedovice.cz
Také nás můžete kontaktovat na adrese:
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1
411 74 Snědovice
Poté doporučujeme po předchozí domluvě naše zařízení
osobně navštívit, kdy bude provedeno jednání se zájemcem o
službu
V případě, že je žádost o umístění do ÚSP Snědovice zaslána
dříve, proběhne Jednání se zájemcem o sociální službu po
obdržení žádosti o umístění do ÚSP Snědovice
V případě nepříznivého stavu žadatele, kdy žadatel není
schopen osobně navštívit naše zařízení, provedeme jednání se
zájemcem o službu přímo v místě jeho pobytu, vycházíme
z možností a přání žadatele
Při jednání se zájemcem o službu jsou žadateli poskytnuty
všechny potřebné informace o zařízení, jsou poskytnuty
všechny údaje týkající se poskytování služeb a pravidel života
v ÚSP Snědovice, je stanoven osobní cíl zájemce o sociální
službu v ÚSP Snědovice

Rozhodnu-li se podat si žádost do ÚSP Snědovice, kontaktuji
psychologa ÚSP, kdy mi bude zaslána žádost o přijetí do
zařízení anebo si ji mohu stáhnout prostřednictvím webových
stránek ÚSP Snědovice
Vyplněnou žádost s vyjádřením lékaře, případnou kopii
výměru důchodu, kopii rozhodnutí o přiznání Příspěvku na
péči, zašlu na adresu zařízení, případně ji osobně dovezu
přímo do zařízení
Přijímací komise na základě Vaší žádosti a vyjádření lékaře
doporučí řediteli ÚSP Snědovice Vás přijmout nebo odmítnout
nesplňujete-li podmínky pro přijetí. V případě plné kapacity,
jste s Vaším souhlasem zařazen do Pořadníku čekatelů
O rozhodnutí budete písemně informováni do 30 dnů od
obdržení žádosti
V případě nejasností nás kontaktujte na čísle 416 857 220 ve
všední dny od 8.00-15.00 hodin.
Nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím
e- mailu reditel@uspsnedovice.cz
Také nás můžete kontaktovat na adrese:
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1
411 74 Snědovice
Těšíme se na setkání s Vámi, rádi Vám odpovíme na všechny
Vaše dotazy.

