Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
Domov pro seniory – Domov sv. Zdislava
Rooseveltova 41, 746 01 Opava
Příloha č. 8

Žádost o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory
Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy
Jméno a příjmení zájemce o službu, titul:

Žádost přijata dne:

Datum narození:

Číslo žádosti:

Trvalé bydliště zájemce o službu:

Současný pobyt zájemce o službu, pokud není totožný s trvalým bydlištěm (nemocnice, rodina,
apod.):
Telefonní kontakt na zájemce:

Státní příslušnost:

Příspěvek na péči:
 přiznán
 nepřiznán
 v jednání
 nežádáno
V čem Vám může služba pomoci? Proč požadujete tuto službu?:

Kdo momentálně potřebnou péči poskytuje? (pečovatelská služba, rodina, sousedé, apod.)

Stav žádosti:
 okamžitě
 do 1 roku
 později

Požaduji umístění:
 jednolůžkový pokoj
 dvoulůžkový pokoj
 třílůžkový

Svéprávnost
 Zájemce má soudem schválenou Smlouvu o nápomoci při rozhodování
 Zájemce má soudem schválené zastupování členem domácnosti v právních úkonech
 Zájemce je omezen ve svéprávnosti
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Kontakt na podpůrce/zástupce/opatrovníka určeného soudem (vyplňte v případě, že jste označili
některou z uvedených možností v části Svéprávnost):
jméno, příjmení:
adresa:
telefon, popř. e-mail:
Kontakt na rodinu, či jiné blízké osoby zájemce apod.
jméno příjmení:

vztah k zájemci:

kontakt (tel., popř.
email):

poznámka:

Součástí žádosti budou následující písemné přílohy:
1. Aktuální vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu, pokud zájemce požaduje umístění
okamžitě nebo do jednoho roku.
2. Zápis z navazujícího jednání se zájemcem provedeným sociální pracovnicí Domova pro seniory –
Domov sv. Zdislavy, v místě pobytu zájemce, v případě, že zájemce požaduje umístění okamžitě
nebo do jednoho roku.
Prohlášení zájemce:
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl (a) pravdivě. Minimálně jednou za rok uvedené údaje
budu aktualizovat.
Současně s tímto prohlášením dávám souhlas s tím, aby mé osobní údaje a citlivé údaje (údaje o
zdravotním stavu a příspěvku na péči) uvedené v žádosti a písemných přílohách, byly zpracovávány a
uchovávány v Domově pro seniory – Domov sv. Zdislavy. A to pro účely vedení jednání se zájemcem,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů. Zpracování
nezbytných osobních a citlivých údajů zájemce probíhá vzhledem k provádění sociální služby, tj. na základě
ustanovení § 9 odst. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Uváděné osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány do doby zahájení využívání pobytové služby
v Domově pro seniory – Domov sv. Zdislava, nebo do doby stažení této žádosti zájemcem či opatrovníkem.
V případě přijetí do služby budou všechny údaje uváděné v žádosti a písemných přílohách součástí
dokumentace vedené u každého uživatele služby.

V...................................................................................dne..............................................

......................................................
Podpis zájemce o službu

………………………………………………
Podpis soudem stanoveného opatrovníka

Stránka 2 z 3

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
Domov pro seniory – Domov sv. Zdislava
Rooseveltova 41, 746 01 Opava
Svůj souhlas se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů můžete kdykoliv písemně odvolat
a tato žádost, vč. písemných příloh, Vám bude vrácena a nebudete již dále vedeni jako zájemci o službu.
Současně máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu. Můžete si vyžádat bližší
informace o zpracování Vašich osobních údajů.
Pokud zájemce není schopen podpisu a samostatně jednat, a nebyl mu ustanoven soudem
opatrovník, nutno doložit potvrzení lékaře, ze kterého vyplývá, že žadatel není schopen podpisu.
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