Budějovická 159, 384 11 Netolice, www.pohodanetolice.cz, socialni1.pohoda@netolice.cz

Žádost o poskytování registrované sociální služby
podle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
§49 domov pro seniory

Jméno a příjmení zájemce
(rodné příjmení je-li relevantní)
Titul zájemce před a za jménem
Datum a místo narození
Adresa trvalého bydliště
PSČ
Telefon na zájemce
E-mail na zájemce
Adresa, na které se zájemce
zdržuje, případně adresa, kam je
zájemci možné zasílat poštu
PSČ

Osoby blízké zájemci (např. manželka, manžel, děti, vnoučata, zeť, snacha, apod.):
Vztah
Jméno a příjmení
Telefon a email
Adresa
k zájemci

Domov pro seniory Pohoda
Identifikační číslo: 70947571, datová schránka: cdykix5, číslo účtu: 780648130297/0100, telefon: 388 385 316

Budějovická 159, 384 11 Netolice, www.pohodanetolice.cz, socialni1.pohoda@netolice.cz
Zákonný zástupce (opatrovník), je-li zájemce dotčen/a ve způsobilosti k právním úkonům
(doložte usnesením soudu, který ve věci rozhodl – List o ustanovení opatrovníka)
Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště
PSČ
Uveďte důvody, pro které jste se rozhodnul/a požádat o sociální službu domov pro seniory
(popište vaší aktuální životní situaci, která vás k tomuto rozhodnutí vede)

Uveďte, zda jste ochoten/a přijmout sociální službu domov pro seniory v současné době
(označte správnou variantu)
ANO

NE

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace se zakládají na pravdě a osobní údaje jsou zpracovány
v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že
nepravdivé údaje by mohly mít za následek odstoupení od sjednání smlouvy o poskytnutí sociální
služby domov pro seniory.
Místo:

Dne:

Vlastnoruční podpis zájemce
nebo jeho zákonného zástupce:

Domov pro seniory POHODA eviduje pouze ty žádosti, ze kterých je patrno, že nepříznivou sociální
situaci zájemce nelze řešit jinak, než nástupem do pobytového zařízení, tedy v takové aktuální životní
situaci zájemce, kterou nelze řešit prostřednictvím domácí péče ze strany rodiny či jinak blízkých osob
nebo za podpory, pomoci a péče ambulantní či terénní sociální služby.

Domov pro seniory Pohoda
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