
Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, 326 00 Plzeň 

  Domov sv. Alžběty  
Hlavanova 15 a 17, 326 00 Plzeň 
tel.: 379 209 311, IČO: 49774034 

 

Informace k podání žádosti do Domova svaté Alžběty 
 
Máte zájem o podání žádosti do našeho Domova?  
Kontaktujete našeho sociálního pracovníka na telefonním čísle 379 209 314 nebo 
731 433 069. Nedovolal/a jste se? Zkuste ještě číslo na vedoucího Domova: 731 433 004.  
Chcete zkusit elektronickou cestu? Napište nám na email – maja.chladova@dchp.charita.cz 
nebo pavel.turek@dchp.charita.cz  
 

Co Vás při hovoru čeká? První kontakt.  
Po představení se s Vámi sociální pracovník domluví na termínu nejlépe osobního jednání, 
kdy nás buď navštívíte v našem Domově, kde si můžete zároveň prohlédnout i prostředí, 
případně by za Vámi pracovník mohl přijet. Pokud Vám nevyhovuje ani tato možnost, zjistí 
si sociální pracovník všechny potřebné informace rovnou při telefonickém hovoru.  
 

Jak to bude dál? Osobní setkání.  
Při domluveném společném jednání se Vám sociální pracovník věnuje natolik, aby Vám 
srozumitelně odpověděl na všechny Vaše otázky, případně Vám ukázal, jak vypadají společné 
prostory Domova. Samozřejmě i sociální pracovník bude mít připravené otázky pro Vás, díky 
kterým zjistí potřebné informace o Vašem zdravotním stavu, přáních a potřebách.  
 

Jak je to s podáním Žádosti do Domova? 
Pokud přicházíte na osobní jednání se sociálním pracovníkem a máte již vyplněnou 
a podepsanou Žádost o přijetí do Domova, nezapomeňte prosím zároveň vytisknout, vyplnit 
a podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento formulář slouží pouze 
pro potřeby Krajského úřadu Plzeňského kraje pro evidenci čekatelů na umístění do 
pobytové sociální služby. Díky tomuto formuláři pak Krajský úřad sleduje duplicitu žádostí.  
 

Další variantou je, že s Vámi Žádost o přijetí do Domova i formulář Souhlas se zpracováním 
osobních údajů vypíše při osobním setkání sociální pracovník. 
 

Teď se cítím v pořádku, ale co když budu potřebovat nastoupit do Domova 
v budoucnu, za pár let?  
Smyslem Domova pro seniory jako sociální služby je pomoc lidem, kteří nemohou být doma 
ani s pomocí rodiny nebo jiné osoby. Jedná se o akutní situaci, kterou je potřeba vyřešit co 
nejdříve. Proto v našem Pořadníku žadatelů máme jen takové žadatele, kteří v případě 
uvolnění místa chtějí a potřebují být přijati do Domova ihned.  
Pokud si chcete v našem Domově podat žádost „pro případ potřeby do budoucna“, 
samozřejmě můžete, Vaše žádost bude uložena v Evidenci zájemců a v případě potřeby bude 
přesunuta do Pořadníku žadatelů. 
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