
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 
731 433 004. Chcete zkusit elektronickou cestu? Napište nám na email – 
maja.chladova@dchp.charita.cz. 
 

Co Vás při hovoru čeká? První kontakt.  
Po představení se s Vámi sociální pracovník domluví na všem potřebném. Při jednání Vám 
srozumitelně zodpoví všechny Vaše otázky, zároveň bude mít připravené otázky pro Vás, díky 
kterým zjistí potřebné informace o zájemci – o jeho zdravotním stavu, přáních a potřebách. 
Bohužel, v době pandemie Covid-19 není možné realizovat osobní setkání v prostorách 
našeho Domova, proto veškeré jednání se zájemcem o naši službu nebo jeho rodinou 
probíhá telefonicky či emailem.  
 

Jak je to s podáním Žádosti do Domova? 
Pokud chcete podat žádost o přijetí do našeho Domova, vyplňte a podepište formulář 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.  
 
Vyplněné formuláře odešlete na adresu Domova poštou (Domov sv. Alžběty, Hlavanova 17, 
326 00 Plzeň), nebo je můžete přinést osobně do Domova – personál Domova je od Vás 
přijme. 
 
 

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 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 po 
aktualizaci se sociálním pracovníkem bude přesunuta do Pořadníku žadatelů. 
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