Žádost o uzavření smlouvy
Odlehčovací služba

www.dskdyne.cz

Naším posláním je podat pomocnou ruku těm, kteří už tímto světem sami „jít“ nemohou.

Dům seniorů Kdyně, p. o., (dále „Domov“) je organizace zřizovaná Plzeňským krajem poskytující služby:



domov pro seniory dle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
odlehčovací služba dle § 44 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Odlehčovací služba je určena pro krátkodobý a dočasný pobyt seniorů, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov neposkytuje služby osobám mladším 50 let
a dále těm, jejichž psychický či zdravotní stav vyžaduje
zvláštní péči.

Domov je pobytová služba s nepřetržitým provozem.

Domov není zdravotnické zařízení
ani zařízení se zvláštním režimem.

Poskytuje uživatelům pobyt, stravu, dále pak péči
ošetřovatelskou a sociální.

Dům seniorů Kdyně, p. o., Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně

Žadatel:

jméno

příjmení

Narozen:

titul

Telefon:
+420

datum narození

Adresa trvalého pobytu:

ulice, č. p.

město

PSČ

město

PSČ

Současné bydliště:

ulice, č. p.

Státní příslušnost:

Rodinný stav:

Důvod podání žádosti:
Z jakého důvodu potřebujete naší službu? Co od ní očekáváte? Nutné vyplnit.

Požadovaný termín poskytování služby:
verze 20.1 (platná od 1.1.2020)

www.dskdyne.cz

Kontaktní osoba:

jméno

příjmení

titul

Kontaktní adresa:

Telefon:

ulice, č. p.

Email:

PSČ

město

+420
Prohlášení kontaktní osoby:
Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace, zpracovává v rámci svého
provozu osobní údaje, a to v plném souladu se všemi zásadami vyplývajícími
z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace
o zpracovávání osobních údajů Domov zveřejňuje na svých webových
stránkách. Svým podpisem stvrzuji, že jsem si vědom(a) svých práv na úseku
ochrany osobních údajů.

vztah k žadateli

podpis kontaktní osoby

Dům seniorů Kdyně, p. o., Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně

Opatrovník (je-li soudem stanoven):

jméno

příjmení

titul

Kontaktní adresa:

Telefon:

ulice, č. p.

Email:

město

PSČ

+420
Prohlášení žadatele (opatrovníka):
Žádám tímto o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Pro případ, že kapacita služby neumožní okamžité
uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby, žádám o zařazení žádosti do pořadníku žadatelů.
Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace, zpracovává v rámci svého provozu osobní údaje, a to v plném souladu se
všemi zásadami vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace o zpracovávání osobních údajů Domov zveřejňuje na
svých webových stránkách. Svým podpisem stvrzuji, že jsem si vědom(a) svých práv na úseku ochrany osobních údajů.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a v jejích přílohách jsou správné, úplné a pravdivé, a že jsem si
vědom(a) případných následků, které mohou vyplněním nepravdivých údajů vyplývat (odmítnutí uzavření smlouvy,
vyřazení žádosti).
Jsem si vědom(a), že zamlčení skutečností, které mají vliv na přijetí, může být důvodem k odmítnutí uzavření smlouvy
o poskytnutí sociální služby, případně důvodem k jejímu ukončení.
Jsem si vědoma(a), že jsem povinen(a) informovat Domov o změnách skutečností, které mají vliv na přijetí (např.
změna zdravotního stavu), ale i o dalších podstatných změnách (např. změna adresy, změna kontaktní osoby), a to
nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

V

dne

Povinná příloha žádosti:
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
vlastnoruční podpis žadatele nebo opatrovníka

