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pozn: šedá pole nevyplňujte 
 

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

  DOMOV PRO SENIORY                                                 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

1. Zájemce: 
příjmení: …………………………………… jméno: …………………………… 

rodné příjmení: ………………………………. titul: ……………………………  

2. Narozen/a: den, měsíc, rok:………………………………. 

místo narození: ………………………………okres: ………………………… 

3. Bydliště: 
ulice a č.p.: ……………………………………….……………………………… 

město (obec) a PSČ: …………………………………………………………… 

4. Státní 
příslušnost: 

 
5. Rodinný 

stav: 
 

6. Telefon:  7. Pojišťovna:  

8. Mám zájem o ubytování v: 

 jednolůžkový pokoj                                                             dvoulůžkový pokoj 

                                                                       

 

 ubytování s konkrétní osobou: ……………………………………………………….…………….. 
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9.  Příspěvek na péči (poskytovaný podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách) 

 nepobírá 

 pobírá                                              stupeň:…………… 

 zažádáno od:………………………. 

10. Zájemce je v současné době ve zdravotnickém zařízení nebo jiném zařízení sociálních 
služeb: 

 ne 

 ano, od: ……………… název zařízení:…………………………………………..…………………. 

11. Má zájemce o sociální službu na základě rozhodnutí soudu ustanoveného 
opatrovníka? 

 ne  

 ano, opatrovník: 
……………………………………………………………………………………….. 

12. Byl podán návrh anebo bylo zahájeno řízení o omezení svéprávnosti  

zájemce o sociální službu? 

 ne  

 ano, od: ……………. 

13. Jméno, adresa, kontakty rodinného příslušníka nebo jiné osoby pověřené zájemcem 

pro jednání s poskytovatelem sociálním služby  

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

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

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

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

14. Důvod podání žádosti do Domova, Vaše očekávání, požadavky, osobní cíle: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

15. Prosím uveďte informace, které považujete za důležité sdělit: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

16. Prohlášení zájemce: 

Beru na vědomí, že poskytovatel sociální služby bude zpracovávat mé osobní údaje dle 

podmínek dostupných na webových stránkách Domova sociálních služeb Meziboří, p. o. 

www.ddmezibori.cz. 

 

 

http://www.ddmezibori.cz/
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Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě.  

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

                                                                                                                                                                   vlastnoruční podpis zájemce 

                                                                                        (zákonného zástupce) 

 

 V………………….. dne…………………….                   

 

 

Přílohy k dotazníku: 

1. Vyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální službu 

2. Rozsudek soudu o omezení svéprávnosti (pokud je svéprávnost omezena) 

3. Usnesení soudu o ustanovení opatrovníka (pokud byl opatrovník ustanoven) 

 

Heslo pro telefonickou, elektronickou a jinou komunikaci ___________________________ 

stanovuje žadatel, rodinný příslušník, zákonný zástupce, popř. jiný zástupce žadatele 

Zájemce o službu prohlašuje, že vlastní elektrospotřebiče, které bude využívat v DSS Meziboří, 

p. o. budou při nástupu do zařízení opatřeny platnou revizí.  

 


