Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o.
Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice
tel: 581 727 510, 724 224 008
www.domovrl.cz, e-mail: podatelna@domovrl.cz

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby
v Domově pro seniory Radkova Lhota, p. o.
Podací razítko organizace :

Mám zájem o službu:
 Domov pro seniory – služba je určena pro osoby ve věku od 55 let a výše, poskytována formou
celoročního pobytu. Službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 Domov se zvláštním režimem – služba je určena pro osoby ve věku od 50 let a výše, poskytována
formou celoročního pobytu. Službu poskytujeme osobám, které mají Alzheimerovu chorobu a osobám
se stařeckou demencí nebo demencí jiného typu, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

Jméno a příjmení zájemce/zájemkyně

Datum a místo narození zájemce/zájemkyně

Adresa trvalého bydliště :

(ulice, číslo a PSČ)

Tel. číslo :

E-mail:
Místo aktuálního pobytu (pokud je odlišné od trvalého bydliště):

Můžete uvést kontakt na rodinné příslušníky (jméno, příjmení, příbuzenský vztah, bydliště,
telefon, e-mail):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………................

Jméno a adresa opatrovníka, byl-li rozsudkem soudu ustanoven, nebo jiné osoby, která
zájemce/zájemkyni zastupuje (nutné doložit kopii rozhodnutí soudu)
..............................................................................................................................................................
Jaké důvody vedou zájemce/zájemkyni k podání žádosti a co očekává od naší služby
(nutné vyplnit!):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že mám zájem o nástup co nejdříve po uvolnění vhodného místa.
Souhlasím se zařazením žádosti do aktuálního pořadníku (V případě nesouhlasu proces vyřizování
žádosti končí. Při budoucím zájmu o poskytnutí pobytové soc. služby bude nezbytné podat novou žádost.)

Prohlášení zájemce/zájemkyně (opatrovníka):
Prohlašuji, že jsem všechny údaje v žádosti uvedl/a pravdivě. Jsem si vědom/a povinnosti ohlásit
poskytovateli sociální služby změny v uvedených skutečnostech ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy
k těmto změnám došlo (změna adresy, telefonního čísla, zdravotního stavu, příspěvku na péči,
umístění v jiném zařízení)
Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o., zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracováním osobních údajů v platném znění a v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně údajů) – GDPR.
Dále Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o., zpracovává a shromažďuje osobní údaje pouze pro
účely stanovené v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Osobní údaje se uchovávají po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem Domova
pro seniory Radkova Lhota, p.o.
………………………
Datum

Způsob vyřešení žádosti :
………………………
Datum

…………………………………………….…….
Vlastnoruční podpis zájemce/kyně (opatrovníka)

SCHVÁLENO - ZAMÍTNUTO
…………………………………………….…….
Podpis ředitele Domova pro seniory Radkova Lhota, p. o.

Důležitou součástí žádosti je:
- Úplně a pravdivě vyplněná a podepsaná Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby
- Tiskopis Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce/zájemkyně, žádáme na
přiloženém tiskopisu (máme svá specifika)
- Tiskopis Dotazník k bodovému hodnocení žádosti
- Souhlas se zpracováním osobních údajů (kontaktní osoby)

