ŽÁDOST

Domov pro seniory
Zastávka u Brna, p. o.

o přijetí do DS Zastávka

Došlo dne:
1. Žadatel …………………………………………………………………………………………………......................
Příjmení (titul)
jméno (křestní)
rodné příjmení

2. Narozen …………………………………………………………………………………………………......................
den, měsíc, rok
místo
okres

3. Bydliště ………………………………………………………………………………………………………………..
ulice
číslo
město
PSČ
4. Výběr poskytované služby:

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

5. Žadatel v péči praktického lékaře (jméno, adresa, telefon): ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Zdravotní pojišťovna:
7. Příspěvek na péči:

 I. stupeň

 II. stupeň

 III. stupeň

 IV. stupeň

 požádáno

ŽADATEL JE POVINNEN BEZ PRODLENÍ DOLOŽIT ROZHODNUTÍ O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI!

8. Osobní stav:

 svobodný/á

 ženatý/vdaná

 rozvedený/á

 vdovec/vdova

 partnerství

9. Sociální potřebnost:
 bydlím sám/a, nemám rodinu
 rodina žije v místě mého bydliště

 žiji ve společné domácnosti s rodinou
 s rodinou neudržuji kontakt

10. Terénní služby:
v místě mého pobytu jsou dostupné  ano

 ne

využívám/využíval(a) jsem je k zajištění svých potřeb

 ano

 ne

dostupné terénní služby dokáží pokrýt mé potřeby

 ano

 ne

11. Důvody mého rozhodnutí žádat o poskytování pobytové službycelodenní péče je třeba z důvodu: …………………………………………………………………………………
celodenní dohled je třeba z důvodu: .............................................................................................................
další důvody: ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Jméno adresa zákonného zástupce, je-li žadatel(ka) zbaven(a) způsobilosti k právním úkonům
……………………………………………………………………………………………………………………………..
rozhodnutí soudu v …………………………………….. ze dne……………………………………………………
č. j…………………………………………………………………………………………………………

11. Kontakt na osobu, která bude nápomocna při jednání s domovem:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení
vztah k žadateli
ulice, číslo
………………………………………………………………………………………………………………………….
město, PSČ
telefon / mobil
e-mail

12. Prohlášení žadatele (zákonného zástupce):
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě. Jsem si vědom toho, že nepravdivé
údaje by měly za následek případné požadování náhrady vzniklé škody, event. i propuštění ze zařízení.

…………………………………………………………………………….
Čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného
zástupce (u zákonného zástupce uveďte jeho adresu)

V ………………………………. dne ..………………………..…

telefon ………………………….

13. V oblasti ochrany osobních údajů beru na vědomí,
že Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje klientů v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a to pouze ze zákonných důvodů
uvedených v článku 6 GDPR. Všechna zpracování provádí jen v nezbytném rozsahu
a po nezbytnou dobu. Pouze ze zákonných důvodů předává osobní údaje klientů třetím stranám
(např. Jihomoravskému kraji, Městskému úřadu Rosice, zdravotnickým zařízením, ve kterém je klient
hospitalizován apod.)

……………………………………………………………………………..…….
Čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce

