Žádost o poskytnutí služby

Žádost – denní stacionář
Datum podání žádosti o přijetí do Denního stacionáře:
Zájemce o službu:
………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení (u žen též rodné příjmení)

Datum narození: …………………………………………………………………………
Zdravotní pojišťovna:
Trvalé bydliště:
…………………………………………………………………………………………………
Ulice, č.p., obec, PSČ

Adresa, na které se zájemce zdržuje, příp. adresa, kam je možné zasílat poštu
(nevyplňuje se v případě, že je shodná s trvalým bydlištěm):
…………………………………………………………………………………………………
Ulice, č.p., obec, PSČ

Státní příslušnost: ……………………………………………………………………
Rodinný stav: ………………………………………………………………………..
Pobírá zájemce důchod: (Tato informace je pouze informativní, žadatel o službu se může
rozhodnout, zda chce tyto údaje uvést)
Druh důchodu: …………………………………………………………………….


Měsíční výše v Kč důchodu: …………………………………………………………………
Měsíční výše přiznaného příspěvku na péči v Kč:
Opatrovník, je-li zájemce osobou zbavenou způsobilostí k právním úkonům (případně
osobou omezenou ve způsobilosti k právním úkonům):
Jméno a příjmení: ………………………………………………………….………………
Bydliště – ulice, č.p., obec, PSČ: ………………………………………………………………
Kontakt (telefon, e-mail): ……………………………………………………………………
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Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………
Bydliště – ulice, č.p., obec, PSČ: ………………………………………………………………
Kontakt (telefon, e-mail): ………………………………………………………………………
Zájemce užívá nebo užíval tyto sociální služby:
Název zařízení a jeho adresa:
1.
………………………………………………………………………………………..
2.
……………………………………………………………………………………….
3.
……………………………………………………………………………………….







Ambulantní sociální službu potřebuji (zaškrtněte správný údaj):
Nastoupím ihned
Nastoupím do 3 měsíců
Nastoupím do 6 měsíců
Nastoupím do 1 roku
Žádost podávám preventivně, zatím na nástup nespěchám
Jiný časový údaj, uveďte jaký: ……………………………………………………………..
Různá sdělení:

Prohlášení poskytovatele služby:
Poskytovatel prohlašuje, že všechny jím poskytované sociální služby jsou poskytovány
v souladu s jeho statutem a rozhodnutím o registraci těchto služeb Krajským úřadem
Středočeského kraje podle § 78 zákona o sociálních službách a zároveň v souladu s dalšími
právními a vnitřními předpisy – včetně platných standardů kvality sociálních služeb (jejichž
obsah tvoří přílohu č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb.).
Rozsah, podmínky, způsob poskytování a další ujednání týkající se požadované sociální
služby budou v souladu s § 91, odst. 1-2 zákona o sociálních službách stanoveny ve smlouvě
o poskytnutí sociální služby, pokud bude taková smlouva mezi žadatelem a poskytovatelem
uzavřena.
Poskytovatel může dle § 91, odst. 3 zákona o sociálních službách odmítnout uzavření
smlouvy o poskytnutí sociální služby jen tehdy, pokud: a) neposkytuje požadovanou sociální
službu, b)nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí
takové sociální služby.
Prohlášení zájemce o službu (příp. soudem ustanoveného opatrovníka):
Prohlašuji, že souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytovatelem sociální služby jako
správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, v souladu s tímto zákonem a vnitřními normami zařízení zpracovány, a to
pro účely poskytování požadované sociální služby nebo evidence odmítnutých žádostí podle §
88, písm c) zákona o sociálních službách, eventuelně pro vedení mé žádosti v pořadníku
zájemců o tuto službu. Zároveň beru na vědomí, že moje osobní údaje budou správcem
osobních údajů archivovány a likvidovány v souladu se všemi výše uvedenými normami.
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Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě. Jsem si vědom/a toho, že
nepravdivé údaje by mohly mít za následek případné požadování náhrady vzniklé škody nebo
vypovězení smlouvy o poskytnutí sociální služby, pokud bude tato smlouva mezi mnou a
poskytovatelem služby uzavřena, a eventuelně vyřazení z pořadníku zájemců o tuto službu.
Žadatel bere na vědomí, že poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže
a.
zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b.
osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční
nemoci, nebo
c.
chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití.
V …………..……….. dne ……………..……… ………………………………………………
Podpis žadatele (opatrovníka)

1.
2.
3.
4.
5.

Přílohy žádosti:
Lékařská zpráva (ne starší 3 měsíců), viz příloha č. 1
Rozsudek o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům – kopie
Listina nebo usnesení o ustanovení opatrovníka – kopie
Poslední výměr důchodu – kopie
Rozhodnutí (sdělení) o přiznaném příspěvku na péči – kopie
Informace o dalším postupu poskytovatele požadované služby:
Po obdržení žádosti bude tato vedením zařízení zpracována a posouzena dle
příslušných ustanovení Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006
Sb.
O výsledku budete informován/a.
V případě rozhodnutí o poskytnutí služby budete vyzván/a ke sjednání a uzavření
smlouvy o poskytnutí požadované služby nebo budete zařazen/a do „Pořadníku zájemců o
službu“; v opačném případě bude uzavření smlouvy o poskytnutí požadované sociální služby
ze strany poskytovatele odmítnuto, a to z důvodů uvedených v § 91, ods. 3 zákona o
sociálních službách.
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Příloha č. 1

Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele o poskytování služeb sociální
péče
Žadatel/ka
………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení

Narozen/a ………………………………….. Bydliště ………………………………………
Den měsíc rok

místo, ulice

Anamnesa (rodinná, osobní):

Objektivní nález:

Duševní stav (popř. projevy narušující kolektivní soužití):

Diagnóza (česky – hlavní i ostatní):

Inkontinence?
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Trvalá
Občasná
Noční

ano – ne
ano – ne
ano - ne

Potřebuje zvláštní péči? Jakou?

Další speciální údaje:

Jiná důležitá sdělení, doporučení praktického lékaře:

Vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele navrhuji jeho umístění do zařízení sociálních služeb:

Dne: …………………………

…………………………………………
Razítko a podpis vyšetřujícího lékaře
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