Žádost
o pobytovou službu domova pro seniory
(§ 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Datum podání žádosti
(podací razítko)

Poznámka

I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE
jméno, příjmení, titul: ......................................................................... rodné příjmení: .................................
datum narození: .............................

místo narození: ..…............................................................................

rodné číslo: ..................................... národnost: ............................. státní příslušnost: .............................
.

rodinný stav: *)
svobodný/á
osobní doklad:

ženatý/vdaná

partner1

druh/družka

rozvedený/á

vdovec/vdova

*)

občanský průkaz

povolení k trvalému pobytu

číslo dokladu: ...............................

datum vydání: ..............................

adresa trvalého bydliště: ulice: ..............................................................
obec: ..............................................……….

cestovní pas/stát ........................
platnost do: ................................
č.p.: ............

č.or.: ..........……..

městská část: ……… …………………….

PSČ: ...................

jméno a příjmení manžela (partnera) ............................................................................................................
II. ÚDAJE PRO NAVÁZÁNÍ KONTAKTU SE ŽADATELEM
adresa pro korespondenci (pokud se liší od adresy bydliště), název zařízení (pokud je žadatel
umístěn v sociálním či zdravotnickém zařízení), spojení (telefon, mobilní telefon, e-mail):
název zařízení: …...................................................

kontaktní pracovník: .................................................

ulice: ........................................................... č.p.: .....
PSČ: ...............

tel.: ……………………………….

č.or.: ...... obec: ……...............…………………..

e-mail: …………………………………………………...

III. KONTAKTY NA OSOBY BLÍZKÉ
kontakt na osoby blízké, pokud si žadatel přeje, aby je domov pro seniory ve věci této žádosti případně
kontaktoval (jméno a příjmení, příbuzenský vztah, adresa, telefony, e-mail):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..

1

podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství

IV. BYTOVÉ PODMÍNKY ŽADATELE *)
místo pro bydlení:
byt

pobytové zařízení sociálních služeb –
pobyt na dobu určitou

ubytovna

žádné

umístění bytu:
v bytovém domě

v rodinném domě

právní vztah k bytu:
vlastní

nájemní

družstevní

podnájemní

kvalita a pohodlí:
kategorie (I. až IV.): ........

velikost bytu: ........ m2

počet obytných místností: ........

počet osob v bytě: ........

poschodí: ......

výtah:

ANO

NE

ANO

NE

žadatel v bytě žije:
sám

se životním partnerem

s jinými lidmi

s rodinou

pokud žadatel nežije v bytě sám, má pro sebe soukromí vlastní obytné místnosti:
pokud žadatel žije v bytě sám:
sám hospodaří ve své domácnosti s účastí a pomocí blízkých lidí
sám hospodaří ve své domácnosti bez účasti a pomoci blízkých lidí
V. SOCIÁLNÍ OKOLÍ ŽADATELE
OSOBY ŽIJÍCÍ S ŽADATELEM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI
Jméno, příjmení, titul

Rok
narození

Příbuzenský
vztah

Rodinný
stav

Zaměstnání

Poznámka

BLÍZCÍ PŘÍBUZNÍ ŽADATELE NEŽIJÍCÍ S ŽADATELEM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI
Jméno, příjmení, titul

Rok
narození

Příbuzenský
vztah

Rodinný
stav

Zaměstnání

Adresa bydliště

VI. PŘÍJMY ŽADATELE

2

důchod:

jiné příjmy2:

druh: ………………………. výše: ……….… Kč

druh: ………………………. výše: ……….… Kč

druh: ………………………. výše: …….…… Kč

druh: ………………………. výše: …….…… Kč

druh: ……………………….. výše: …….…… Kč

druh: ………………………. výše: …….…… Kč

rozumí se příjmy podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu (bez příspěvku na péči)

4

VII. INDIVIDUÁLNÍ SITUACE ŽADATELE *)
Je žadatel ve svém domácím prostředí vystaven násilí nebo zneužívání?

ANO

NE

Hrozí žadateli nucené vystěhování z jeho domácího prostředí?

ANO

NE

Je žadatel převážně nebo úplně ležící?

ANO

NE

Pobývá žadatel v posledním roce opakovaně a krátkodobě v lůžkových zařízeních ze sociálních důvodů?
Pokud ANO, v jakých:
ANO
NE

Má žadatel zvýšené nároky na ošetřovatelskou péči, kterou nelze zajistit v domácím prostředí?
Pokud ANO, jaké:
ANO

NE

Je žadatel válečným veteránem?

ANO

NE

Byl žadatel účastníkem národního odboje za osvobození?

ANO

NE

Byl žadatel politickým vězněm?

ANO

NE

VIII. AKTUÁLNÍ SITUACE ŽADATELE *)
Má žadatel sníženou soběstačnost do takové míry, že jeho situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby?
ANO
NE
Pokud ANO, v jakých úkonech pravidelná pomoc spočívá, kým a jak často je zajišťována.
V případě, že Vám potřebné sociální služby nemohou poskytovat Vaši rodinní příslušníci, vysvětlete proč.

Je žadatel příjemcem pravidelně nebo opakovaně poskytovaných služeb sociální péče3?
Pokud ANO, o jaké služby se jedná, kým a jak často jsou zajišťovány.
ANO

NE

IX. PŘÍSPĚVEK NA PÉČI4 *)
stupeň I.

3

výše: .................. Kč

o příspěvek na péči zažádáno dne:

stupeň II. výše: .................. Kč

……………………………………….

stupeň III. výše: .................. Kč

příspěvek na péči zamítnut dne:

stupeň IV. výše: .................. Kč

.……………………………...............

terénní služby: např. příprava a podávání léků, donáška stravy, pomoc v domácnosti, nákupy, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně, osobní asistence, doprava, doprovod, jednání s úřady, připojení na systém nouzového volání nebo
ambulantní služby: např. návštěva jídelen pro seniory, domovinek, center denních služeb, ošetřovatelských center, stacionářů
4
podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

4

X. ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI
Žadatel uvede, jaké sociální služby od domova pro seniory vzhledem ke své nepříznivé sociální
situaci požaduje, co od pobytu očekává a jak si pobyt představuje.

Dále žadatel uvede, kdy by si přibližně přál k pobytu v domově pro seniory nastoupit: *)
do 1 měsíce
od 1 do 6 měsíců
od 6 měsíců do 1 roku
za 1 rok a více
XI. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
1.

Žadatel svým podpisem potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti.

2.

V souladu s ustanovením zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, uděluje žadatel svým podpisem souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchovávání svých
osobních údajů pro posouzení žádosti, a to až do doby jejich archivace a skartace. Zároveň souhlasí
s tím, aby pracovníci pověření vyřizováním žádosti (komise v zařízení) se seznámili se všemi údaji
uvedenými v této žádosti a jejích přílohách.

3.

Žadatel bere na vědomí, že aktuálnost údajů uvedených v žádosti a aktuálnost posudku registrujícího
praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele mohou mít vliv na průběh vyřizování žádosti,
a že domov proto žádá o zasílání změn písemně na adresu pro elektronickou nebo listovní poštu:
Domov pro seniory Ďáblice
Kubíkova 1698/11
182 00 Praha 8
socialni@ddablice.cz

4.

Domov pro seniory s politováním oznamuje, že nově přijaté žádosti nemohou být z kapacitních důvodů
vyřízeny vždy v nejbližší době. Pokud tedy nebude možné v nejbližší době vyhovět, přeje si žadatel: *)
zařazení své žádosti do evidence žadatelů o sociální službu nebo
vrácení žádosti

podpis žadatele
V

dne

XII. PROHLÁŠENÍ DOMOVA PRO SENIORY
Domov pro seniory prohlašuje, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní
údaje žadatelů shromažďuje a zpracovává pouze pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a že jsou podle vnitřních předpisů domova zabezpečeny proti zneužití.

PhDr. Milan Sedláček
ředitel

*)

výběr odpovědi označte křížkem -

