Evidenční číslo

ŽÁDOST PRO ZÁJEMCE o poskytování sociálních služeb
v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci
Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace je zařízení sociálních služeb,
které poskytuje pobytové služby osobám, jež mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Podací razítko:

Datum zaslání oznámení:

………………………………………….

Datum podání:

ÚDAJE O ZÁJEMCI (ŽADATELI)
Zájemce (žadatel/ka): ……………………………………………………………….………..
příjmení
jméno
Narozen/a: …………………………………
Den, měsíc, rok
Trvale bytem:…………………………………………………………………………………..
Telefonní číslo:……………………………… E-mail: ………………………………………..
Adresa pro doručování písemností (Pokud je jiná, než adresa trvalého bydliště) :
………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...…………

Jméno a adresa opatrovníka, je-li žadatel omezen ve svéprávnosti nebo jméno a adresa
pověřeného zástupce (zákonným způsobem):
Jméno a příjmení
Přesná adresa
Telefon
………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...…………

5/2018

Napište důvod, proč tuto žádost podáváte. Odůvodněte potřebnost umístění v Domově
pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci. Sdělte, prosím, proč není možno
péči o Vás zajistit ve Vašem domácím prostředí.
………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………...
Žádáte o přijetí do našeho zařízení: a) co nejdříve

nebo b) v budoucnu …………..

Dotazník potřeb pomoci:
schopen(a) chůze bez cizí pomoci

ano

ne

upoután(a) trvale na lůžko

ano

ne

schopen(a) se obléci

ano

ne

s pomocí

schopen(a) najíst se

ano

ne

s pomocí

schopen(a) upravit si jídlo
(namazat, ukrojit, otevřít)

ano

ne

s pomocí

schopen(a) se okoupat

ano

ne

s pomocí

schopen(a) uklidit si své věci

ano

ne

s pomocí

schopen(a) si ustlat postel

ano

ne

s pomocí

schopen(a) vybrat si oblečení

ano

ne

s pomocí

schopen(a) otevřít dveře, okno

ano

ne

s pomocí

schopen(a) zapnout si TV, rádio

ano

ne

schopen(a) obsluhy běžných domácích spotřebičů
(rychlovarná konvice)

ano

ne

schopen obstarávat si osobní záležitosti (nakoupit, zajít ke kadeřníkovi, holiči, apod.)
ano
ne
s pomocí
schopen(a) slovní komunikace
ano
ne
forma vyjadřování, pokud není schopen slovního vyjádření: (obrázky, znakovou řeč
apod.)
ano - uveďte jaká: ………………………………..…………………….
ne
schopen(a) pochopit význam předkládaných informací:

ano

ne

částečně

Schopen sám se orientovat:
 V místě
ano
ne
částečně
 V čase
ano
ne
částečně
 V osobách
ano
ne
částečně
 V prostoru
ano
ne
částečně
Co Vaši orientaci usnadňuje:…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Potřebujete ještě nějakou jinou, zvláštní pomoc, péči?
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Kontaktní osoba, na kterou je možno se v případě potřeby obrátit.
Jméno a příjmení: …………………………………..…….............................................
Telefon: ……………………...…...…

E-mail:…………………………….………..

Bydliště: ………………………………………………………………………………..
Žadatel si přeje, aby se na tuto kontaktní osobu domov pro seniory obracel
(zakroužkujte):
Vždy

jen pokud nebude sám žadatel zastižen jiné …………………………….

Žádost podána dne. ……………….................................

……………………………………………………..
vlastnoruční podpis žadatele
(zákonného zástupce)
Pro přijetí a posouzení žádosti je nutno doložit:
 Kopii usnesení soudu o ustanovení opatrovníka (jestliže je žadatel omezen
ve svéprávnosti), rozhodnutí soudu či notářsky ověřené plné moci o zastupování.
 Informace o zpracovávání osobních údajů pro žadatele
 Souhlas se zpracováváním osobních údajů kontaktní osoby, je-li v žádosti uvedena
Dále žadatel může doložit:
Další dokumenty, které považuje za důležité pro posouzení své žádosti.
Poznámky:
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
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