Žádost o poskytování sociální služby příspěvkové organizace
Náš svět, Pržno

Datum přijetí žádosti:

Osobní údaje žadatele:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………... Místo narození: ………………………………...
Adresa trvalého bydliště /popř. kontaktní adresa/: ………………………………………..
Telefon: …………………………………... Email: …………………………………………..
Žadatel žije: *) sám – u rodičů – jinde/uveďte/ …………………………………………….
Způsobilost k právním úkonům: ano – ne – v řízení *) ……………………………………
Způsobilost k právním úkonům: zbaven – omezen *) …………………………………….
*) nehodící se škrtněte

Osobní údaje opatrovníka žadatele:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………..
Kontaktní adresa: ……………………………………………………………………………..
Vztah k žadateli: ………………………………………………………………………………
Kontakt tel.: …………………………… Email: ……………………………………………...

Žádám o tyto sociální služby:
(označte křížkem službu, o kterou máte zájem)

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Pržno
Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Anenská (DOZP/DA)
Domov se zvláštním režimem (DZR) Pržno
Chráněné bydlení (CHB) Pržno
Chráněné bydlení (CHB) Domov Anenská, Frýdek-Místek
Sociálně terapeutické dílny (STD) Pržno

Rodinní příslušníci a osoby mající blízký vztah k žadateli
Jméno a příjmení:

Vztah k žadateli:

Kontaktní údaje:

Ekonomické údaje o žadateli *) nehodící se škrtněte
Příspěvek na péči: ano – ne – v řízení *)
Invalidní důchod: ano – ne – v řízení *)
Přídavek na dítě: ano – ne – v řízení *)

Jiný příjem žadatele: ano – ne *)
Průkaz TP

Průkaz ZTP

Průkaz ZTP/P

ano – ne *)

ano – ne *)

ano – ne *)

Mimořádné
výhody:

*) nehodící se škrtněte

Důvod podání žádosti:

Specifické požadavky žadatele /popř. jiná sdělení/:

Souhlas a prohlášení:
Podepsáním této žádosti dávám souhlas se zpracováním, shromažďováním a
uchováváním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tyto údaje budou použity jen pro potřeby zařízení Náš svět, příspěvková
organizace. Souhlasím, že v případě nevyhovění mé žádosti bude formulář žádosti
uchován v databázi dané služby. Prohlašuji, že jsem veškeré údaje v této žádosti
uvedl(a) pravdivě a jsem si vědom(a), že nepravdivé údaje mohou mít za následek
neuzavření smlouvy (popř. vyřazení z databáze žadatelů). V případě zahájení
pobytové služby budou všechna tato data součástí mé osobní dokumentace. Tento
souhlas mohu kdykoliv odvolat a žádost mi bude zaslána zpět.

V..................................................... dne: ........................................................
Podpis žadatele nebo opatrovníka: ................................................................
K žádosti je žadatel povinen doložit Vyjádření lékaře.

