ŽÁDOST O POBYTOVOU SLUŽBU
V DOMOVĚ PRO SENIORY KRČ

Domov pro seniory Krč
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 – Krč
Email: info@dskrc.cz
www.dskrc.cz
tel.: 241 091 921

Razítko organizace:

úřední dny:
PO a ST: 8:00 – 11:30 a 12:30 - 17:00
I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE O SLUŽBU
Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………………….
Datum narození: ……………………………..
Rodinný stav: ………………………………..
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………
Kontakt (telefon, e-mail): ………………………………………………………………………
Změna způsobilosti k právním úkonům:

ANO

NE

II. ADRESA POBYTU V DOBĚ PODÁNÍ ŽÁDOSTI
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
III. PŘÍJMY ŽADATELE O SLUŽBU
Výše důchodu …………………………………………………………………………………
Příspěvek na péči, stupeň: ……………………………………………………………………..
Mám podanou žádost o příspěvek na péči:

ANO

NE

Datum podání žádosti o příspěvek na péči: ……………………………………………………
IV. KONTAKTNÍ ÚDAJE PŘÍBUZNÝCH (BLÍZKÝCH) ŽADATELE O SLUŽBU
Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………….
Vztah k žadateli: ……………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………………
Kontakt (telefon, e-mail): ……………………………………………………………………
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V. MÍSTO PRO JAKÉKOLIV SDĚLENÍ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....

VI. SOUHLAS K PODÁVÁNÍ INFORMACÍ A POVĚŘENÍ K ZASTUPOVÁNÍ
K zastupování mé osoby, stejně tak k podávání informací týkajících se vyřizování mé žádosti
o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Krč, Sulická 1085/53, 140 00 Praha 4
pověřuji paní/pana
………………........................................................................,nar………………..,
trvale bytem ……...................................................................................................
Žádné jiné osobě nemohou být informace poskytnuty.

VII. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O SLUŽBU
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a rodného čísla podle zákona č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů, dávám svým podpisem souhlas, aby poskytnuté údaje v žádosti do evidence žadatelů o pobytovou
službu Domova pro seniory Krč, byly zpracovány a uchovány v evidenci žadatelů po celou dobu řízení až do doby archivace
a skartace, v souladu se zákonem č. 108/2006Sb, o sociálních službách.
Souhlasím s tím, aby se pracovníci pověření vyřizováním žádostí (komise v zařízení) seznámili se všemi údaji uvedenými
v této žádosti a jejich přílohách.
Prohlašuji, že jsem veškeré údaje v této žádosti uvedl(a) pravdivě.
Beru na vědomí, že je mou povinností a v mém osobním zájmu údaje uvedené v této žádosti a v jejích přílohách průběžně
aktualizovat.

V …………………. dne………......... Podpis žadatele o službu: …………………………….
Přílohy žádosti:
 vyjádření lékaře
 dotazník o sociální situaci žadatele
 rozhodnutí o přiznání výše příspěvku na péči (kopie)
 rozsudek o zbavení nebo omezení způsobilosti a listinu o ustanovení opatrovníka, pokud bylo takto
rozhodnuto (kopie)

2

