ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY,
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Všestudy 23,
277 46 Veltrusy
IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376

Žádost o poskytnutí služby v domově pro seniory
Datum podání žádosti:
(vyplní poskytovatel)
Vyplňte hůlkovým písmem

1. Žadatel:
Jméno:…………………………………………………………………………………………
Příjmení……………………………….....…………………………………………………….
Narozen (den, měsíc, rok):…………………………………………………………………….
Místo……………………………………………Okres………………………………………..

2. Národnost:
.......................................................................................................................................................
3. Trvalé bydliště žadatele, PSČ
Adresa:…………………………………………………………………………………………..
Telefon:………………………………………………………………………………………….
4. Místo aktuálního pobytu, adresa, číslo popisné, PSČ
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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5. Další kontaktní osoby (příbuzní)
Jméno, příjmení:…………………………………………………………………........................
Příbuzenský poměr………………………………………………………………………………
Adresa:……………………………………………......................................................................
Telefon:………………………………………………………………………………………….
6. Druh pokoje, o který má žadatel zájem: (zakroužkujte jednu nebo více odpovědí,
bude řešeno dle možností domova)
a) jednolůžkový
b) dvoulůžkový
c) tří a více lůžkový
7. Žadatel bydlí: (zakroužkujte, popřípadě doplňte)
a) osaměle
b) s rodinou
c) s někým jiným
8. Praktický lékař:
Jméno, příjmení:………………………………………………………………………………
Adresa:………………………………………………………………………………………..
Telefon:……………………………………………………………………………………….
9. Zákonný zástupce:
Jméno, adresa zákonného zástupce, je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
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10. Čím odůvodňujete žádost o poskytnutí sociální služby? V jaké nepříznivé sociální
situaci se ocitáte? (např. úplná osamělost, úmrtí partnera/partnerky, rodina bydlí příliš
daleko, rodina nezvládá péči o moji osobu, náhlé zhoršení zdravotního stavu, zhoršené bytové
podmínky, nevyhovující bytové podmínky v jiném zařízení př. ubytovna, umístění v LDN)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. Jste klientem jiného pobytového zařízení sociálních služeb:

ANO – NE

……………………………………………………………………. od…………………………
zařízení, adresa, telefonní číslo
12. Kontaktní osoba pro jednání ve věci vyřízení žádosti a případného přijetí:
.......................................................................................................................................................
příjmení, jméno, adresa, příbuzenský vztah

…………………………………………….

…………………………………………...

telefonní číslo (i mobilního telefonu)

e-mail

Informace pro žadatele
Po doručení Vaši žádosti do domova pro seniory, pracovníci pověření vyřizováním žádosti
posoudí na základě poskytnutých podkladů, zda patříte do cílové skupiny a zda je Vaše přijetí
do domova možné. Žádost bude posouzena v termínu do 30 dnů ode dne doručení žádosti se
všemi přílohami. O schválení žádosti budete písemně vyrozuměn/a. V případě, že kapacita
domova nebude naplněna, bude Vám navržen termín nástupu. Při nástupu s Vámi bude
uzavřena Smlouva o poskytnutí služby. Pokud bude kapacita naplněna, bude Vaše žádost
zařazena do pořadníků žadatelů.
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Prohlášení žadatele (zákonného zástupce)
Prohlašuji, že jsem veškeré údaje v této žádosti a jejich přílohách uvedl/a pravdivě. Jsem si
vědom/a toho, že nepravdivé údaje by mohly mít za následek požadování náhrady vzniklé
škody, popřípadě i ukončení pobytu v domově.
V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a
uchovávání mých osobních údajů pro posouzení mé žádosti, a to až do doby archivace a
skartace. Zároveň souhlasím s tím, aby se pracovníci pověření vyřizováním žádosti seznámili
s veškerými údaji uvedenými v této žádosti a jejich přílohách.
Žadatel souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetím osobám v míře, která bude potřebná pro
vyřízení osobních nebo úředních záležitostí týkajících se jeho osoby.

……………………………………………………….
vlastnoruční podpis (popřípadě zákonného zástupce)

V……………………………………….. dne……………………………………..
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