Domov pro osoby se zdravotním postižením Sociální pohoda, o. p. s. - Domeček
Vacov, Javorník 74, 384 73 Stachy
Web: www.socialnipohoda.cz
Telefon: 388 433 829
Mobil: 724 573 165 – Dana Krejčí, sociální pracovnice; email: krejci.socialni@seznam.cz
770 113 831 – Eliška Vachelová, sociální pracovnice; email: vachelova.socialnipohoda@seznam.cz

ŽÁDOST POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
* nepovinné údaje
Den podání žádosti (vyplňuje Poskytovatel).…………………………..
Číslo žádosti (vyplňuje poskytovatel):…………..…………………………
Jméno a příjmení žadatele:…………………………………………………………………………………………………….
Datum narození:…………………………………………………………………………………………………………………….
*Rodné číslo:………………………………………………………………………………………………………………………….
*Místo narození:……………………………………………………………………………………………………………………
*Státní občanství:………………………………………………………………………………………………………………….
*Číslo občanského průkazu:…………………………………………………………………………………………………..
Trvalý pobyt:…………………………………………………………………………….……………………………………….……
Skutečný pobyt:………………………………………………………………….………………………………………………….
*Vzdělání žadatele:……………………………………………………..…………………………………………………………
*Rodinný stav:
• svobodná/ý
• vdaná/ženatý
• rozvedená/ý
• ovdovělá/ý
Způsobilost k právním úkonům (svéprávnost):
•

žadatel je svéprávný (není omezen ve způsobilosti k právním úkonům)

•

žadatel je omezen ve způsobilosti k právním úkonům *(v tomto případě uveďte
jméno opatrovníka a kontaktní údaje)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Finanční příjem žadatele:
•

invalidní/starobní/jiný důchod (stupeň a výše):……………………………………………..……………

•

příspěvek na péči (stupeň a výše):…………………………..…………………………………………………..

•

ostatní příjmy žadatele:……………………………………………………………………………………………….

Žadatel je držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením s označením:
•

TP

•

ZTP

•

ZTP/P

•

není držitelem

Důvod podání žádosti o umístění:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Rodinní příslušníci, příbuzní, osoby blízké žadateli:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Žadatel doposud žije (ve společné domácnosti s rodinou, v pobytovém zařízení,
v chráněném bydlení apod.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
! (důležité) Uveďte, co od nabízené služby očekáváte/ váš cíl:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Přání, požadavky, upozornění:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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*Zájem o kulturní akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mám zájem zapojovat se do aktivit zaměřených na hudbu a zpěv
mám zájem zapojovat se do aktivit zaměřených na ruční práce
mám zájem zapojovat se do aktivit zaměřených na výtvarné činnosti
mám zájem zapojovat se do aktivit zaměřených na pohyb
mám zájem zapojovat se do aktivit, které probíhají na zahradě
mám zájem zapojovat se do pracovních činností (úklid, práce v prádelně, kuchyni aj.)
mám zájem o sledování televize, poslouchání rádia
mám zájem o čtení časopisů a knih
mám zájem o navštěvování bohoslužeb v zařízení

jiné zájmy a záliby: …………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Prohlášení žadatele/opatrovníka:
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě. Změny v poskytnutých
údajích jsem povinen/a bez zbytečného odkladu oznámit.
Souhlasím s tím, aby pověření pracovníci zařízení zpracovali výše uvedené osobní údaje
k zajišťování všech úkolů, které vyplývají z jejich činností ve vztahu k mé osobě v souladu
se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
K žádosti přikládám:
•
•
•
•
•
•

Vyjádření lékaře – formulář je přílohou žádosti, kterou je nutno řádně vyplnit
*Potvrzení o výši důchodu (důchodový výměr)
*Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
*Rozhodnutí o přiznání průkazů pro osoby se zdravotním postižením
*Rozhodnutí soudu o omezení ve způsobilosti k právním úkonům
*Listinu o ustanovení opatrovníka

V, dne:…………………………………………………………..

………………………………………………………………………..
podpis žadatele (opatrovníka)
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