
 

Informace pro žadatele o pobyt v domově se zvláštním režimem 

Domov se zvláštním režimem je určen lidem od 50 let převážně z Valašského Meziříčí  
a blízkého okolí s chronickým duševním onemocněním, zejména s Alzheimerovou chorobou,  
s lehčími typy demencí nebo postižením po mozkových příhodách, s poruchou paměti  
a orientace, se sníženou soběstačností a se sníženou schopností pohybu (zejména s III. a IV. 
stupněm závislosti), kteří v důsledku svého onemocnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Služba není určena lidem v akutní fázi duševního onemocnění. 

Žádost k přijetí do domova se zvláštním režimem můžete podat osobně, poštou nebo  
e-mailem. Součástí žádosti je také vyjádření praktického lékaře. Z důvodu velkého množství 
žádostí o pobyt není možné žadatele ihned přijmout, ale evidujeme žádosti v pořadníku. Vedeme 
čtyři oddělené pořadníky.  
Žádosti vedeme v jednotlivých pořadnících dle data podání žádosti. 
- Akutní pořadník -  žadatelé, kteří potřebují akutně řešit svoji nepříznivou situaci. 
- Předběžný pořadník - žadatelé, kteří zatím zvládají péči doma za pomoci rodiny, nebo 

terénních služeb. Službu chtějí využít v době, kdy se situace zhorší. Žádost si podávají 
předběžně z důvodu dlouhé čekací doby. V případě změny aktuální situace se domluví se 
sociální pracovnicí na přeřazení žádosti do akutního pořadníku.  

- Umístění žadatelé – žadatelé, kteří již jsou uživateli některého typu trvalé pobytové služby, ale 
mají důvod žádat o naši službu (např. vzdálenost od místa trvalého pobytu, rodina v blízkosti 
apod.) 

- Žadatelé z jiného kraje – žadatelé, kteří nemají trvalý pobyt ve zlínském kraji.  
 
O umístění do „Akutního“ nebo „Předběžného“ pořadníku rozhoduje žadatel nebo jeho zástupce. 
Zařazení do pořadníku“ Umístěných“ nebo „Žadatelů z jiného kraje“ vyplyne z informací, podaných 
žadatelem nebo jeho zástupcem a posoudí je sociální pracovnice. 
Sociální pracovnice vždy 1x ročně ověří všechny žádosti.  
 
Doporučujeme: 
- Pokud žadatel není schopen samostatně jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, 

doporučujeme podání návrhu na ustanovení opatrovníka na soudu. 
- Pokud nemá žadatel vyřízený příspěvek na péči, doporučujeme o něj zažádat na úřadu práce. 
 
Úhrada pobytu: 
Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Výše úhrad jsou stanoveny 
vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., která navazuje na zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
Aktuální ceník za stravu a ubytování je k dispozici na webových stránkách www.diakonievm.cz 
nebo u sociální pracovnice. Příspěvek na péči, který má žadatel přiznán, náleží poskytovateli péče. 
 
Kontaktní údaje: 
Mobil: 602 776 460, e-mail: dobiasova@diakonievm.cz, socialni@diakonievm.cz  
Místo pobytu (poskytování sociální služby): Dům sociálních služeb, Žerotínova 319, Valašské 
Meziříčí                                                                                                                                                             
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