DOMOV HVĚZDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice
IČO: 00 22 65 64

Žádost o poskytnutí sociální služby
Domov se zvláštním režimem
Vážená zájemkyně/ Vážený zájemce:
Projevil/a jste zájem o pobytovou sociální službu domov se zvláštním režimem, která je
určená osobám starším 55 let, trpícím stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou
formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči jiné
fyzické osoby a nemohou zůstat v domácím prostředí ani s využitím terénních služeb či
podpory rodiny.
1. Zájemce o službu
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu (včetně PSČ):
Místo současného pobytu:

Telefon:
2. Zákonný zástupce, zmocněnec
Jméno a příjmení:
Adresa:
Vztah k zájemci:
Telefon:

E-mail:
3. Kontaktní osoby

Jméno a příjmení

Vztah k
zájemci

Adresa

Telefon, e-mail

4. Důvod podání Žádosti o službu domov se zvláštním režimem

5. Jaké jsou Vaše požadavky a očekávání od naší sociální služby?

6. Zařazení do okruhu osob, pro které je služba určena
Zájemce/opatrovník prohlašuje, že je osobou starší 55 let trpící stařeckou,
Alzheimerovou nebo jinou formou demence:

ANO*

NE*

V případě plné obsazenosti domova zájemce/opatrovník souhlasí s vedením žádosti
v evidenci žadatelů:

ANO*

NE*
*nehodící se škrtněte

V souladu s § 91 odst. 4) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zájemce přiloží
od lékaře potvrzený formulář „Vyjádření lékaře“.
Zájemce/opatrovník se zavazuje informovat Domov Hvězda p. o. o nastalých změnách
a popř. o přijetí do jiného zařízení.
Zájemce/opatrovník prohlašuje, že veškeré údaje v této žádosti uvedl/a pravdivě.
Podpisem stvrzuji, že jsem byl/a informována o zpracování osobních údajů uvedených
v Žádosti a k ní přiložených dokumentech v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).
Účelem zpracování údajů je proces jednání se zájemcem o službu a vedení Žádosti
v seznamu žadatelů o službu Domova Hvězda, p. o. Více informací o zpracování
osobních údajů naleznete na stránkách www.domovhvezda.cz.

V ……………………… dne ……………

………………………………………
Podpis zájemce/opatrovníka

