Domov pro seniory Telč
příspěvková organizace
Špitální 46, 588 56 Telč
IČ: 61737500

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
„domov pro seniory“
Datum přijetí žádosti:
Žádost přijal/přijala:

Kontakty:
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace, Špitální 46, 588 56 Telč
Telefon: 567 243 566
E- mail: socialni@domovproseniorytelc.cz
Webové stránky: www.domovproseniorytelc.cz

Žadatel:
Jméno a příjmení (i rodné):
Datum narození:

Místo narození:

Okres:

Adresa trvalého bydliště:
Adresa aktuálního pobytu:

Jste příjemcem Příspěvku na péči? (dále jen „PnP“, doplňte nebo zaškrtněte)
Jsem příjemcem PnP ve stupni I., II., III., IV.
…................................................
Nejsem příjemcem PnP
Žádost o PnP byla podána dne
….................................................

Vaše důvody pro podání žádosti do domova pro seniory?

Jaká jsou Vaše přání, potřeby, požadavky, očekávání a zvyklosti?

Prostor pro Vaše případné vyjádření, chcete-li nám něco sdělit.

Žijete v domácnosti
sám/sama?
Prosím zaškrtněte.

ano

ne

Zákonný zástupce, je-li žadatel omezen ve svéprávnosti:
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Telefon:
Rozhodnutí soudu číslo jednací:
Fotokopii rozhodnutí soudu je nutné přiložit k žádosti.

ze dne:

Kontakt na osobu, která Vám může být nápomocna při jednání o přijetí do
domova pro seniory.
Pokud můžete, uveďte alespoň 2 osoby.
Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

Adresa bydliště:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Prohlášení žadatele (jeho zákonného zástupce):
Prohlašuji, že veškeré údaje mnou uvedené v této žádosti jsou pravdivě. 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
osobních údajů pro posouzení mé žádosti, a to až do doby jejich archivace a skartace.
Zároveň souhlasím s tím, aby se kompetentní pracovníci seznámili se všemi údaji uvedenými v této žádosti a jejích přílohách.

V ………………….dne……………………
Podpis žadatele/žadatelky nebo jeho zákonného zástupce..............................................

Nutné přílohy:
Vyjádření lékaře (zákon č. 108/2006 Sb., § 91, odst. 4) – na předepsaném formuláři
(ke stažení na www.domovproseniorytelc.cz)

V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, budete o této skutečnosti včetně zdůvodnění
písemně vyrozuměn/a. Organizace Vám v tomto případě poskytne informace o dalších
možnostech řešení Vaší situace.

