Žádost o umístění do Domova Svojšice
Svojšice 1, 281 07

Žadatel (příjmení a jméno, titul):

…....................................................................................................................................................
Datum a místo narození:

…....................................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště:

…....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
Adresa současného bydliště (pobytu) :

…....................................................................................................................................................
.........…...........................................................................................................................................
Kontakt :

…....................................................................................................................................................
Svéprávnost

…....................................................................................................................................................

Jméno, adresa a kontakt opatrovníka:

…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
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Pobytová služba:


Chráněné bydlení



Domov se zvláštním režimem

Popis aktuální situace:
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

V.............................. dne............ ............

Podpis žadatele...........................................

K žádosti nutno doložit:


lékařské vyjádření,



přílohy k žádosti (dotazník úkonů, souhlas se zpracováním osobních údajů)
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Souhlas se zpracováním osobních údajů a využíváním
rodného čísla
Jméno a příjmení klienta (zájemce):............................................................................................
Zákonný zástupce (opatrovník) :.................................................................................................

Domov Svojšice č. p. 1, Svojšice 281 07, Vám sděluje, že při přijmutí žádosti do zařízení
zpracovává Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, adresu bydliště, datum a místo narození).
Po přijmutí zájemce do zařízení dále zpracovává rodné číslo, státní příslušnost a národnost,
místo narození, příjmy-důchod.
Pro potřeby zajištění poskytování sociálních služeb.
Domov Svojšice je ze zákona povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo k nahodilému přístupu osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních
údajů.
Zaměstnanci Domova Svojšice jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a je možnost souhlas kdykoliv písemně odvolat.
V takovém případě klient, event. jeho zákonný zástupce, bere na vědomí, že Domov Svojšice
nebude moci zájemce o sociální službu přijmout do domova a klientovi nebude moci nadále
poskytovat sociální služby.
Souhlasím dle ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, se zpracováním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče,
používání , uchovávání, třídění a předávání) mých osobních údajů Domovem Svojšice, Svojšice
č.p. 1, 281 07, za podmínek výše uvedených.

V............................dne...................... ..

Podpis:............................
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Osobní dotazník
Jméno zájemce: …........................................................................................................................
(pokud

zájemce plně zvládá, pak zaškrtněte “ano” )

1) Příprava stravy

ANO NE

2) Podávání a porcování stravy

ANO NE

3) Přijímání stravy, dodržování pitného režimu

ANO NE

4) Mytí těla

ANO NE

5) Koupání nebo sprchování

ANO NE

6) Péče o ústa, vlasy, nehty, holení

ANO NE

7) Výkon fyziologické potřeby včetně hygieny

ANO NE

8) Vstávání z lůžka, uléhání, změna polohy

ANO NE

9) Sezení, schopnost vydržet v poloze sedě

ANO NE

10) Stání, schopnost vydržet stát

ANO NE

11) Přemísťování předmětů denní potřeby

ANO NE

12) Chůze po rovině

ANO NE

13) Chůze po schodech nahoru a dolů

ANO NE

14) Výběr oblečení, rozpoznání správného vrstvení

ANO NE

15) Oblékání, obouvání, vyzouvání

ANO NE

16) Orientace v přirozeném prostředí

ANO NE

17) Dodržování léčebného režimu

ANO NE

18) Komunikace slovní, písemná, neverbální

ANO NE

19) Orientace vůči jiným fyzickým osobám,

v čase a mimo přirozené prostředí
20) Nakládání s penězi nebo jinými cennostmi



ANO NE
ANO NE

S jakou částkou jste schopen hospodařit? …...................................................

21) Obstarávání osobních záležitostí

ANO NE

22) Uspořádání času, plánování života

ANO NE
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Popis Vašeho dne:
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
23) Zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku



ANO NE

Jaké máte zájmy?
…...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

24) Obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování)

ANO NE

25) Mytí nádobí

ANO NE

26) Běžný úklid v domácnosti

ANO NE

27) Péče o prádlo

ANO NE

28) Péče o lůžko

ANO NE

29) Obsluha běžných domácích spotřebičů

ANO NE

30) Manipulace s kohouty a vypínači

ANO NE

31) Udržování pořádku, nakládání s odpady

ANO NE

32) Manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří

ANO NE

Vyplnil: ….................................................
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