Žádost o poskytování sociální služby v denním stacionáři
Jméno a příjmení zájemce: …………………………………………………………………...
Datum narození: ………………………………………………………………………………...
Bydliště trvalé: ………………………………PSČ...…………………………………………...
Bydliště, kde se skutečně zdržuje ………………………………………………………………
Rodinný stav …………………………………………………………………………………....
___________________________________________________________________________
Do jakého okruhu osob spadáte?
Mentální postižení:

středně těžké

+
Kombinované:

zrakové

těžké
sluchové

tělesné

nemám žádné
nemám žádné

__________________________________________________________________________
Je zájemce omezený ve způsobilosti k právním úkonům?
ANO – NE /nehodící
škrtněte/
Rozhodnutí soudu: …………….. číslo rozsudku: ……………….. ze dne: …………………..
právní moc nabylo dne:…………………………………….
V případě omezení ve svéprávnosti uveďte rozsah:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kdo je ustanoven opatrovníkem?
Jméno a příjmení opatrovníka ……………………… bytem…………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………………………………...
Rozhodnutí soudu ……………….. číslo rozsudku: ……………….. ze dne:………………….
právní moc nabylo dne: .….………………………………
_________________________________________________________________________
Máte soudem schváleného zástupce z řad členů domácnosti? ANO – NE
Pokud ano, uveďte: Rozhodnutí soudu ……………..č.j……………………………………….
Datum nabytí právní moci ……………………………
Jméno zástupce z řad členů domácnosti: ……………………………………………………….
Bydliště …………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………
Máte soudem schváleného podprůrce? ANO – NE
Pokud ano, uveďte: Rozhodnutí soudu ……………..č.j……………………………………….
Datum nabytí právní moci ……………………………
Jméno podpůrce: ……………………………………………………………………………….
Bydliště …………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________

Co očekáváte od sociální služby v denním stacionáři?.................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Jaký máte osobní cíl, kterého chcete prostřednictvím této služby dosáhnout?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
PROHLÁŠENÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU (případně jeho zákonného zástupce, opatrovníka):
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a/ pravdivě a jsem si vědom/a/
povinnosti informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly změnit rozhodující
okolnosti pro poskytování sociální služby.
V souladu s ustanovením zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, uděluji svým podpisem souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchovávání
osobních údajů potřebných pro poskytování sociální služby, a to až do doby její archivace a
skartace.
V: …………………..Dne: ………………..
podpis zájemce / opatrovníka, zák. zástupce/ ……………………………………………………..

INFORMACE O DALŠÍM POSTUPU:
 Kompletní žádost je posouzena kompetentními pracovníky zařízení z hlediska zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, § 91 odst. 3.
 V případě, že jsou naplněny podmínky pro poskytování sociálních služeb v našem zařízení, je
žádost zařazena do evidence a žadatel je o tom informován.
 V případě plné kapacity může být smlouva o poskytování sociální služby uzavřena až v případě
uvolnění kapacity, kdy je konkrétní zájemce vyzván k uzavření této smlouvy.

………………………
V: ……………………..Dne:………………… podpis zájemce /opatrovníka, zák. zástupce/
Nezletilé děti:
- řádně vyplněná žádost
U osobního jednání potom předložit:
- originál rodného listu + OP předložit k nahlédnutí
- školní vysvědčení za poslední rok
- u rozvedených rodičů rozsudek o svěření dítěte do péče jednoho z nich
Dospělí:
- řádně vyplněná žádost
U osobního jednání potom předložit:
- originál rodného listu + OP – předložit k nahlédnutí
- pokud máte soudem ustanoveného opatrovníka, podpůrce nebo zástupce z řad členů domácnoti: u
jednání předložte rozsudek nebo usnesení soudu o této skutečnosti

