Mgr.Klára Janoštíková - AGENTURA SELMA
Hlavní třída 682/110, 708 00,Ostrava-Poruba
IČ: 88 38 35 04, mobil: +420 773 993 359

Žádost o poskytnutí sociální služby
Jméno, příjmení a titul žadatele: …………………………..…………………………..
Datum narození : ……………………………
Bydliště:……………………………………………….., patro ………, výtah............
Telefon, mobil:………………………........
Rodinný stav:………………………….….
V současné době o mne pečuje ……………………………………………………….
Rodinní příslušníci o mě □ nemohou pečovat
□ mohou pečovat …………….……………………..
Žadatel bydlí :
ve vlastním domě – ve vlastním bytě – v podnájmu – u příbuzných – v obecním
bytě – s rodinou – osaměle
V péči praktického lékaře – u koho:…………………………………………………..
Adresa, telefon: …………………………………………….…………………………
Žadatel odůvodňuje žádost o poskytnutí sociální služby:
………………………………….……………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Vaše očekávání, požadavky a osobní cíle, které můžeme realizovat prostřednictvím
naší sociální služby :
…………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………..……………………..…
………………………………………………………………………………………………..
Osoby žijící ve společné domácnosti:
Jméno a příjmení:………………………..…...…. Rok narození……………………..
Vztah k žadateli:……………….……………...... Mobil/telefon: …....…….…..……..
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Jméno a příjmení:…………………………….……. Rok narození……….……..……
Vztah k žadateli:………………………..…….….... Mobil/telefon: …..………………
Kontaktní osoby:
Jméno a příjmení:………………………………………. Rok narození………………
Vztah k žadateli:………………………….……….... Mobil/telefon: ……..…………….
Jméno a příjmení:…………………………….…………. Rok narození………………
Vztah k žadateli:………………………………….... Mobil/telefon: ……………………
Účastník odboje ANO / NE
Příspěvek na péči :
 pobírám
 nepobírám

 nepobírám, ale žádost je podána

Žádost do pobytového zařízení:
mám podanou  nemám podanou, ale podat chci / nechci
Čestné prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě a žádnou důležitou
skutečnost jsem nezamlčel/a.
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů uděluji souhlas Mgr.Kláře Janoštíkové, aby moje poskytnuté osobní údaje
v „Žádosti o poskytnutí sociální služby“ byly zpracovány a uchovány v evidenci
žadatelů v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Beru na vědomí, že do své dokumentace mohu kdykoli nahlédnout.

V………………….…dne……………….
….……………………………….
Čitelný vlastnoruční podpis žadatel
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