Příloha č. 3 k VP 28

Příloha č. 3
Domov pro seniory Koniklecová,
příspěvková organizace,
Koniklecová 442/1,
634 00 Brno

Žádost o poskytnutí sociální služby
Datum podání žádosti (vyplní domov)

1. Žadatel:………………………………………………………………………………………………………..…
příjmení

jméno

rodné jméno

2. Datum, místo a okres narození
……………………………………………………………………………………………………………....
3. Bydliště:………………………………………………………………………………………………………….
telefon:…………………………………………………
4. Státní příslušnost………………………………….

Národnost…………………………………………….

5. Rodinný stav: svobodný(á), ženatý, vdaná, rozvedený(á), ovdovělý(á), žije s druhem-družkou
6. Druh důchodu:……………………….. výše důchodu *)2…………….Kč,

splatnost………….dne v měsíci

Příspěvek na péči nepobírá – má požádáno - pobírá*)1 ve výši …………….Kč
7. Jiný příjem žadatele*)2 : jaký………………………….měsíčně Kč…………
8. Žadatel bydlí ve vlastním domě-vlastním bytě-v nájemním bytě-v podnájmu-u příbuzných *)1
Žadatel žije osaměle – s manželkou/manželem - s rodinou - s jinými osobami *)1
Počet obývaných místností:
9. Jméno ošetřujícího lékaře - jméno, adresa, telefon……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
10. Je žadatel klientem pečovatelské služby?

ano - ne*)1

11. Je žadatel klientem jiných sociálních služeb (denní centrum, přechodný pobyt, domov pro seniory…)
ano – ne*)1 Pokud ano, uveďte druh služby: _________________________
11. Čím žadatel odůvodňuje potřebnost svého přijetí do domova pro seniory:

……………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………
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12. Žadatel má zájem o ubytování v jednolůžkovém pokoji – dvoulůžkovém pokoji – nezáleží na typu pokoje*)1

13. Osoby žijící ve společné domácnosti s žadatelem:
Příjmení a jméno
Příbuzenský poměr k
žadateli

Telefon

E-mail

Pozn.

14. Manželka a děti, případně další blízké osoby, bydlící mimo společnou domácnost*)2:
Příjmení a jméno

Příbuzenský poměr
k žadateli

Adresa bydliště

Telefon

E-mail

15. Jméno a adresa opatrovníka, je-li žadatel(ka) omezen(a) k způsobilosti k právním úkonům
…………………………………………………………………………………………………………….
rozhodnutí soudu v ……………………………………………………………………………………….
ze dne……………..…………..č.j………………………………………..
16. Kdo má být zpraven o změně zdravotního stavu:
Jméno a adresa:………………………………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………………………………… e-mail…………………………………………..

17. Prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě . Jsem si vědom(a) toho, že uvedení
Nepravdivého údaje by mohly mít za následek ukončení poskytování služby domova.
18. Souhlas se zpracováním údajů:
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění uděluji souhlas, aby moje osobní
údaje uvedené v této žádosti byly zpracovávány a uchovávány v evidenci žadatelů v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění

……………………………………………
datum

……………………………………………….
vlastnoruční podpis žadatele

*)1 nehodící se škrtněte
*)2 nepovinné

Přílohy:
vyjádření lékaře
potvrzení o výši důchodu *)2
kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (pokud jste jeho příjemcem)

