Medela - péče o seniory o.p.s.
Domov se zvláštním režimem, Ostravice 855, 739 14 Ostravice, IČ:02141531

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Datum přijetí žádosti:

Evidenční číslo žádosti:

Jméno, příjmení
(rodné příjmení), titul

Rodné příjmení:

Datum narození

Zdravotní
pojišťovna

Trvalé bydliště
(ulice, město, PSČ)
Rodinný
stav
Z jakého důvodu jste vyhledal/vyhledala naši službu?
Telefon

Co od naší služby očekáváte? Jaké máte představy o naší službě? Co by se Vám v naší
službě líbilo?

Kontakt na blízké osoby:
Jméno a příjmení

Příspěvek
na péči

Vztah
k žadateli

Adresa a e-mail

Telefon

Druh stravy
□
□
□
□

přiznán
v řízení
žádost o navýšení
nepřiznán

www.medela-ops.cz, e-mail: info@medela-ops.cz, tel: +420 733 787 221

□
□
□
□
□

bez omezení
diabetická
šetřící
bezmléčná
jiná:
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Využíváte v současné době jinou sociální službu?
□

Ne

□

Ano – jakou (příp. do jakého data):

Další důležitá sdělení o Vás /Co o sobě prozradíte personálu?

Zájmy, oblíbené činností, rituály, zvyky:

V případě, že by zájemci o službu nepostačoval příjem na úhradu nákladů
za poskytovanou sociální službu, byly by rodina ochotna doplácet částku do plné
úhrady?
□

Ano

□

Ne

Pokud žadatel není schopen podpisu a nebyl mu soudem ustanoven opatrovník je nutno
dodat potvrzení lékaře s vyjádřením, že žadatel není schopen podpisu.
Zájemce o službu bere na vědomí, že poskytovateli sociální služby neprodleně sdělí
informace o změnách, které mají vliv na poskytnutí sociální služby.
Přílohy:
1. Vyplněné vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele
2. Vyjádření psychiatra
3. Kopie rozhodnutí o omezení svéprávnosti (pokud k němu došlo)
4. Kopie rozhodnutí o ustanovení opatrovníka (pokud byl opatrovník ustanoven)
5. Žadatelem podepsaný souhlas s poskytnutím osobních údajů
6. Další doložené dokumenty ponecháme na Vašem uvážení
7. Souhlas se zpracováním osobních údajů (žadatele, kontaktní osoby)

…………………………………………
Datum

…………………………………………………………………………………………..
Vlastnoruční podpis zájemce o službu/podpis opatrovníka
www.medela-ops.cz, e-mail: info@medela-ops.cz, tel: +420 733 787 221
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