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 ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
    V DOMOVĚ PRO SENIORY HVÍZDAL 

(podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) 

Datum podání žádosti:  

Číslo jednací:  

 

Údaje o žadateli:  

Jméno a příjmení, titul:  

Datum a místo narození:  

Trvalé bydliště:  

Stupeň příspěvku 
na péči:  

 

Kontakty na příbuzné nebo jiné osoby žadatele: 
Jméno a příjmení, titul:  
Vztah:  
Kontaktní adresa:  
Telefon/email:  
Jméno a příjmení, titul:  
Vztah:  
Kontaktní adresa:  
Telefon/email:  
Jméno a příjmení, titul:  
Vztah:  
Kontaktní adresa:  
Telefon/email:  
Údaje o zákonném zástupci či soudem určeném opatrovníkovi – nutné doložit kopií: 
Jméno a příjmení, titul:  
Kontaktní adresa:  
Telefon/email:  

 
Důvod podání žádosti o poskytnutí sociální služby: 
 

 
Přání a požadavky žadatele o poskytování sociální služby: 
 



 

Byl žadatel již dříve trvale přijat v nějakém zařízení sociálních služeb: ANO/NE 
 
Ve kterém:………………………………od…………………… do…………………… 
Ve kterém:……………………………....od…………………… do…………………… 
Důvod ukončení pobytu v sociálním zařízení:…………………………………………. 

 
Jaká péče je v současné době poskytována (rozsah péče, četnost atp.): 
 

 

Kdo péči zajišťuje (např. rodina, osoba blízká, dostupná pečovatelská služba atp.): 
 

 

Mám zájem o ubytování na pokoji (hodící se zaškrtněte): 

              JEDNOLŮŽKOVÉM                                                    DVOULŮŽKOVÉM                                          

  

  
Prohlášení žadatele (soudem ustanoveného opatrovníka či zákonného zástupce): 
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě, úplně a o svobodné vůli. 
Jsem si vědom(a) toho, že nepravdivé údaje by měly za následek případné požadování náhrady 
vzniklé škody, případně i ukončení pobytu v zařízení sociálních služeb. Stvrzuji, že jsem byl(a) 
seznámen(a) s informacemi o poskytovaných sociálních službách a aktuální výši úhrady. 
V souladu s ustanovením  zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, shromažďované a uchovávané osobní údaje slouží pro řízení související 
s umístěním do Domova pro seniory Hvízdal. 
Datum, podpis žadatele (příp. zákonného zástupce): 
 
 

 

Přílohy k žádosti: 
1. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele 
2. Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (kopie) 

 
 § 49 Domov pro seniory – je určena pro osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu 
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
§ 50 Domov se zvláštním režimem – je určena osobám starším 45 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. O přijetí žadatele podle daných paragrafů bude rozhodovat lékař našeho zařízení včetně 
přijímací komise. Postupuje se podle vnitřních pravidel zařízení sociálních služeb. 
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