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Žádost
o poskytnutí sociálních služeb příspěvkovou organizací Sociální služby pro seniory Olomouc, Pečovatelskou službou
Osobní údaje žadatele:

I.

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Titul:

Telefon:

Adresa:
Uveďte prosím Vaši současnou situaci, proč jste se rozhodli využívat služeb Pečovatelské služby:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Od kdy požadujete zavedení Pečovatelské služby:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní osoba žadatele o službu:
Jméno a příjmení:

Telefonický a emailový kontakt

1.
2.
Opatrovník zájemce o službu: (opatrovník se vypíše v případě, že je zájemce o sociální službu
omezen ve způsobilosti k právním úkonům)
Jméno a příjmení:

Telefonický a emailový kontakt

Pokud je uživatel omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je nutno doložit Rozsudek soudu o
omezení způsobilosti k právním úkonům a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka.

Na pečovatelskou službu bez úhrady, s výjimkou nákladů na stravu, poskytnutou v rámci
základních činností mají dle zákona o Sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 75 odst. 2 písm. b),
c), d), nárok tyto osoby :
1. účastníci odboje (zákon č. 255/1946, zákon č. 462/1919) ANO / NE
2. osobám, které jsou účastny rehabilitace (zákon č. 119/1990 Sb., ) ANO / NE
3. osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací déle než 1 rok ANO / NE
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl (a) pravdivě a jsem srozuměn (a) s tím, že
nejpozději do 8 dnů ohlásím změny, které v uvedených údajích nastanou.
Souhlasím se zpracováním a uchováváním osobních údajů uvedených v této žádosti (včetně
případného rozsudku o zbavení, či omezení svéprávnosti) a to pro účely posouzení žádosti a její
evidenci v pořadníku zájemců o službu vedeného Sociálními službami pro seniory Olomouc,
příspěvkovou organizací.
Souhlas je udělen do doby, než dojde k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. V případě,
že žádosti nebude možné vyhovět, nebo k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby nedojde
z jiných důvodů, je souhlas udělen na dobu, po kterou bude žádost archivována po dobu 5 let.
Poté dojde ke skartaci žádosti v souladu s vnitřními předpisy organizace.
Poučení:
Beru na vědomí, že bez daného souhlasu nemůže uvedená organizace moji žádost posoudit,
případně ji vést v evidenci zájemců o službu. Tímto také jsem srozuměn (a) s tím, že svůj souhlas
mohu kdykoliv odvolat.

V ………………….…., dne …………………..

……………….………………………….……………………….…
podpis žadatele/zákonného zástupce žadatele

