Žádost o přijetí
do sociální služby Domova pod Kuňkou

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením
Sociální služba chráněné bydlení
(Křížkem označte pouze jednu zvolenou sociální službu)

1.

Zájemce o službu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
příjmení, jméno

2.

Narozen:

………………………………………………………………………………………………………………….
den, měsíc, rok

3.

Trvalé bydliště:

………………………………………………………………………………………………………………….
ulice, č. p., obec, PSČ

……………………………………………………..…………………………………………………………...
kontaktní údaje - telefonní číslo zájemce, e-mailová adresa

4.

Adresa, na které se zájemce t. č. zdržuje, příp. adresa, kam je možné zasílat poštu
(nevyplňuje se v případě, že je shodná s trvalým bydlištěm):

………………………………………………………………………………………………………………….
ulice, č. p., obec, PSČ

5.

Státní příslušnost: ………………………………
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Příjemce důchodu: (Nemusí vyplňovat zájemci o sociální službu chráněné bydlení)

6.

ANO

x

NE

(Nehodící se škrtněte)

7.

Přiznaný stupeň závislosti: (Nevyplňují zájemci o sociální službu chráněné bydlení)
žádný

I. stupeň
lehká závislost

8.

II. stupeň
středně těžká závislost

III. stupeň

IV. stupeň

těžká závislost

úplná závislost

(zakroužkujte):

Čím zájemce odůvodňuje nutnost svého přijetí?

…….……….…………………………………………………………………………………………………...
…..……………………………………………………………………………………………………………...
…..……………………………………………………………………………………………………………...

9.

Opatrovník (rozhodl-li soud o jeho ustanovení), případně jiná forma zastoupení
v souladu s občanským zákoníkem:

………………………………………………………………………………………………………………….
příjmení, jméno
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
bydliště – ulice, č. p., obec, PSČ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
kontakt (telefon, e-mail)

10.

Další skutečnosti, které považujete za důležité sdělit:
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11.

Prohlášení zájemce o službu (soudem ustanoveného opatrovníka):

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě.
Zavazuji se bez odkladu informovat Domov pod Kuňkou o změnách rozhodných pro přijetí do
Domova pod Kuňkou.
Beru na vědomí, že v případě neuzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby, zůstane
Žádost o přijetí včetně všech příloh a dalších souvisejících písemností zpracovaných v rámci
procesu jednání se zájemcem v zařízení a bude podléhat Spisovému řádu Domova pod
Kuňkou, pokud si mnou zaslané písemnosti nevyžádám zpět.
V ………………………………………………….
Dne: ………………………………………………
………………………………………………………
vlastnoruční podpis zájemce o službu (opatrovníka, zástupce)

Odpovědná osoba pro jednání v Domově pod Kuňkou je sociální pracovník dané služby
▪ tel.: 466 415 636, bližší údaje viz www.dpkr.cz – kontaktní osoby

K žádosti přiložte:
-

Aktuální vyjádření lékaře o zdravotním stavu s požadovanými přílohami

-

Rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, případně o schválení jiných forem
zastoupení (bylo-li takové rozhodnutí vydáno)

-

Podepsaný souhlas se zpracováním poskytnutých údajů

Informace o dalším postupu:
Po obdržení žádosti budete kontaktován(a) pracovníky Domova pod Kuňkou. Následně bude
žádost dle interních předpisů posouzena a o výsledku posouzení budete písemně
informován(a).
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