MESADA, z. s.
nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek
mob.: 608 860 030
pisek@mesada.eu, www.mesada.eu
IČO: 265 87 955

Stručný průvodce jednáním se zájemcem pro službu sociální rehabilitace
Obecně:
Jednání se zájemcem můžete bez udání důvodu kdykoliv ukončit. Budeme rádi, když nám své rozhodnutí sdělíte.
Nebudete-li moci přijít na sjednanou schůzku, musí nová schůzka proběhnout do jednoho měsíce od
nedodrženého termínu, pokud neproběhne, bude spolupráce ukončena.
Jednání se zájemcem znamená, že se sejdete osobně v MESADĚ pětkrát s naším pracovníkem. Jedna schůzka
potrvá maximálně 60 minut.
Kdykoliv v průběhu jednání se zájemcem můžete požádat o základní sociální poradenství.
Na všechny schůzky si můžete někoho přizvat.
1 Fáze prvního kontaktu = 1 schůzka
 podepíšete „Souhlas potenciálního uživatele s poskytnutím osobních údajů“, popř. „Čestné prohlášení o místě
bydliště“
 dostanete podrobné informace o službě
 můžete se ptát na to, co Vás zajímá, co Vám není jasné, co potřebujete
 na konci schůzky budete o službě vědět tolik, abyste se mohl/a rozhodnout o službu skutečně požádat
 nemusíte požádat o službu hned na konci schůzky, můžete si své rozhodnutí promyslet a oznámit je
pracovníkovi do 5 pracovních dnů po této schůzce
2 Fáze sběru informací = 2 schůzky
Tady bude čas na to, abychom si ujasnili, zda jste skutečně člověk vhodný do této služby. To bude vyžadovat
předložení určitých dokumentů a hlavně Váš čas. Budete spolu s pracovníkem mluvit především o tom, s čím
v životě potřebujete pomoct, jak moc je Vaše situace nepříznivá, aby její řešení vyžadovalo využití sociální služby
atd.
Dokumenty, které musíte předložit (pokud se Vás to týká):
 doklad o přiznání invalidního důchodu ne starší jeden měsíc (vydají Vám ho na Okresní správě sociálního
zabezpečení zdarma)
 rozhodnutí o přiznání zdravotního znevýhodnění
 potvrzení od lékaře, že trpíte chronickým onemocněním, ne starší jeden měsíc (v případě, že nemáte invalidní
důchod ani zdravotní znevýhodnění)
3 Fáze rozhodovací = 1 schůzka
Pracovník rozhodne o Vašem přijetí či nepřijetí do služby.
 Své rozhodnutí Vám pracovník sdělí osobně.
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 I když nebudete přijat/a do služby, odejdete od nás s doporučeními, co dalšího můžete pro řešení Vaší situace
dělat.
 Když budete přijat/a do služby, pracovník Vás seznámí s obsahem „Smlouvy o poskytování sociální
rehabilitace“ a zodpoví Vaše dotazy. Když budete chtít, předá Vám vzor „Smlouvy o poskytování sociální
rehabilitace“ k prostudování domu.

