
 

                             ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ 
                      SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

                                        tel: 774 453 350, 498 771 860 

                                 Domov pro seniory Anička,      
                                          Na Kameni 116, 517 54 Vamberk 

 
 

Jméno a příjmení 
 

Datum narození  

Opatrovník jmenovaný 
soudem (jméno, příjmení, 

vztah, kontakt) 

 

Trvalý pobyt 
(ulice, č.p., město, PSČ) 

 

Aktuální/současné místo 
pobytu 

 

Kontakt na žadatele 
(telefon/emailová adresa) 

 

Kontaktní osoba 
(jméno a příjmení, vztah, 

kontakt) 

 

Důvod podání žádosti 
 

 

Popis nepříznivé 
sociální situace 

 

 



Na umístění 

spěchám (umístění do 3 měsíců od podání žádosti) 

nespěchám (umístění do budoucna) 

 
Další očekávání, požadavky a osobní cíle ze strany žadatele o službu, které by bylo možné 
realizovat prostřednictvím naší sociální služby – proč do našeho zařízení chcete jít, jaké 
zlepšení Vašeho života v našem Domově chcete dosáhnout a co pro to společně můžeme 
udělat? 

 

 

 

 
V……………………………dne………………...  

      ……………………………………………………………….  
                                podpis zájemce nebo jeho zákonného zástupce 
 
 

Přílohy Žádosti o poskytnutí sociální služby jsou: 
- Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o sociální službu 
- Doklad o zastupování zájemce (např. kopii usnesení o omezení svéprávnosti, notářsky    
  ověřenou Plnou moc určenou k zastupování, usnesení o ustanovení opatrovníka či zastoupení  
  Členem domácnosti) 
K Žádosti o poskytnutí sociální služby, pro stanovení úhrady doporučujeme doložit: 
- v případě zájmu o snížení úhrady za ubytování a stravu je nutné doložit před uzavřením 
smlouvy o poskytnutí pobytové služby sociální péče doklad o výši příjmů (důchodu) v podobě 
posledního platného důchodového výměru 

 
 

Žadatel bere na vědomí, že Domov pro seniory není zdravotnické zařízení, ale zařízení sociální péče. 

 

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zařízení Domov pro seniory Anička, Na Kameni 116 
Vamberk provádí zákonné zpracování (shromažďování, ukládání, používání, uchovávání, třídění a předává-
ní) osobních (případně citlivých) údajů o mé osobě souvisejících s pobytem v Domově pro seniory Anička, a 
to ode dne podání žádosti, po dobu poskytování služby až do doby archivace a skartace. 
Beru na vědomí, že osobní a citlivé údaje budou použity pouze v nezbytné míře a po dobu nevyhnutelně 
nutnou k zajištění činnosti v souvislosti s poskytovanou službou, zejména při styku a jednání se zdravotnic-
kými zařízeními, případně jinými úřady a institucemi (nemocnice, Úřad práce, OSSZ, Česká pošta apod.) 
Výše uvedené osobní (případně citlivé) údaje jsem poskytl/a svobodně a z vlastního rozhodnutí za účelem 
jednání o přijetí do domova pro seniory, s jehož průběhem jsem byl/a seznámen/a. 
Dále prohlašuji, že veškeré údaje, uvedené v této žádosti, jsou pravdivé a žádnou podstatnou skutečnost, 
která by měla vliv na poskytování služby, jsem nezamlčel/a. Pokud dojde ke změně údajů uvedených 
v Žádosti o přijetí, změnu neprodleně nahlásím. Jsem si vědom/a, že nepravdivé údaje mohou mít za násle-
dek vyřazení z evidence žadatelů o přijetí do Domova pro seniory Anička., případně i ukončení smlouvy 
mezi mnou a poskytovatelem. 

 
Dále vyplní sociální pracovník Domova pro seniory Anička, Vamberk 
 

Datum doručení žádosti  

Evidenční číslo žádosti  

 


