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: 778 527 524
E- mail: metodik@domovproseniorytelc.cz
Webové stránky: www.domovproseniorytelc.cz

Žadatel:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
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.

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 (nepovinný údaj).
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 uvedené v této žádosti, jsou pravdivé. V souladu s Nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů uděluji svým podpisem souhlas za účelem administrace těchto údajů pro posouzení mé žádosti, popřípadě zařazení do seznamu
uchazečů o poskytovanou službu, a to maximálně na dobu jednoho roku.
Poté je nutné si podat žádost novou, nebo svým podpisem potvrdit souhlas s evidencí
žádosti na další rok.

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.

