Žádost o přijetí do domova pro seniory

Domov důchodců Lampertice
1. Žadatel

Příjmení (popř. rodné příjmení)

Jméno

2. Narozen

den, měsíc, rok

místo

okres

PSČ

telefon

3. Bydliště

4. Rodinný stav: svobodný(á), ženatý /vdaná, rozvedený(á), ovdovělý(á)
žije s druhem / s družkou*)

sám(a)

s manželem / s manželkou

5. Je-li žadatel důchodcem – druh důchodu:
měsíčně Kč:

příspěvek na péči Kč:

6. Čím žadatel odůvodňuje nutnost svého umístění v Domově důchodců Lampertice?

7. Co žadatel očekává od umístění a pobytu v Domově důchodců Lampertice?

8. Osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti: manžel(ka), rodiče, děti, vnuci, snacha, zeť
Jméno a příjmení

*) Škrtněte, co se nehodí

Příbuzenský poměr

Telefon

9. Jméno zákonného zástupce, je-li žadatel zbaven (omezen ve) způsobilosti k právním úkonům
rozhodnutím soudu
v (město soudu):
ze dne:
č.j.:
Doložit ustanovení opatrovníkem:
Jméno a příjmení:

Přesná adresa:

10. Kontaktní osoba žadatele, se kterou bude jednat pracovník DD Lampertice
Jméno a přesná adresa:
telefon:
mobilní telefon:
email:
jiný kontakt:
11. Byl žadatel již dříve umístěn v některém domově pro seniory? ANO – NE*)
Ve kterém?

od:
od:

do:
do:

Proč z domova pro seniory odešel (byl propuštěn)?

12. Do kterého domova chce žadatel umístit přednostně?

13. Má žadatel již žádost podanou do jiného zařízení? ANO – NE*)
Kam?
14. Prohlášení žadatele (zákonného zástupce):
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl podle skutečnosti.
Beru na vědomí, že nedílnou součástí žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu.
Beru na vědomí, že přijetí do Domova důchodců je podmíněno uzavřením smlouvy o poskytnutí
sociální služby.
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů,
v platném znění, souhlasím, aby údaje uvedené v žádosti a vyjádření lékaře byly použity při řízení
o přijetí do ústavu sociální péče. S podáním bude nakládáno dle §37 zákona č. 500/2004 Sb.

…………………………………………………………
Vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného
zástupce (u zákonného zástupce uveďte jeho adresu)
Dne:
Případné poznámky:

*) Škrtněte, co se nehodí

