Žádost o přijetí
Denní stacionář U Antonína
Markova 6 Liberec 14

Tel. 603 35 96 34, 486 11 22 00
Datum přijetí žádosti……………................................................................................................
Číslo žádosti……………………………………………………………………………………
Žadatel/ka
(jméno, příjmení)
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Adresa skutečného
pobytu (pokud se liší od
trvalého bydliště
Číslo telefonu
Zdravotní postižení:
Specifikace:

ano

ne

Příspěvek na péči:

ano

ne

Omezení k právním
úkonům:

ano

ne

Důvod žádosti navštěvování denního stacionáře:

Žadatel má zájem navštěvovat denní stacionář v tomto časovém rozmezí:

Zprostředkovatel služby – kontaktní osoba - opatrovník
Jméno a příjmení
Kontakt – číslo telefonu

Vztah k uživateli

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů:
Tímto dávám Ruprechtickému farnímu spolku, jako poskytovateli sociální služby Denního
stacionáře pro seniory U Antonína, souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených
v žádosti (dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, dále pak v souladu s platnými zákony Evropského parlamentu a Rady (EU),
zejména v souladu s nařízením 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“ – GDPR) ve věci posouzení
žádosti do denního stacionáře a případně zařazení do pořadníku žadatele o službu, sepsání
smlouvy.
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
Dne:

Podpis žadatele:

Vyjádření pověřeného pracovníka DS U Antonína k žádosti o přijetí
Žádost byla:
• Zamítnuta z důvodů:
•

Schválena a zařazena do pořadníku pod číslem:

•

Schválen a zájemce byl vyzván k uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby dne:

Datum sociálního šetření:
Zájemce byl s vyjádřením seznámen dne:

……………………………………
Jméno a příjmení pracovníka:

formou:

……………………………………
Datum a podpis:

Přílohy:
U žadatele zbaveného nebo omezeného ve způsobilosti k právním úkonům přineste prosím
kopii rozhodnutí soudu o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům a usnesení
soudu o ustanovení opatrovníka. Předat lže až na osobní schůzce.

