Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
Organizační složka Domov pro seniory Valtice, Modřínová 537, 691 42 Valtice

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY VALTICE
ve smyslu § 90 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Žadatel
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………..…………...........................
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní údaje žadatele: (tel., e-mail) ………………………………………..............................................
Doručovací adresa: ………………………………………………………………………………………….........................
(kde se žadatel skutečně zdržuje)

Důvod podání žádosti 1)
…………………………………………………………………………………................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontaktní osoba (nepovinné)
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………...
Kontaktní údaje: (tel., e-mail) ………………………………………..........................................................

Zákonný zástupce/opatrovník
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………..…….........................................
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………..
Kontaktní údaje: (tel.., e-mail) ………………………………………...........................................................
Doručovací adresa: ……………………………………………………..............................................................
Zastoupení na základě 2): ……………………………………………………………………………………………………...

Prohlášení žadatele (zákonného zástupce/opatrovníka):
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě. Jsem si vědom toho, že
nepravdivé údaje by měly za následek případné požadování náhrady vzniklé škody,
eventuálně propuštění ze zařízení.

V ………………………… dne …………………….

..…..…………………………………………
podpis žadatele (opatrovníka)*

* Pokud zájemce není schopen podpisu a nemá zákonného zástupce, je třeba tuto skutečnost doložit
potvrzením od lékaře.

Vysvětlivky:
1)

Podle ustanovení § 1 odst. 1 ve spojení s § 3 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
se poskytuje pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci, čímž zákon myslí oslabení nebo
ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizové sociální situace, životních
návyků a způsobu života vedoucích ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí,
ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů. Podle
ustanovení <<§ 49 citovaného zákona se pobytové služby v domovech pro seniory>> poskytují
osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Do odůvodnění žádosti tedy vyplňte ty skutečnosti, které odůvodňují poskytnutí sociální
služby Vaší osobě a Vaše umístění do domova pro seniory ve smyslu citované právní
úpravy.
2)

Uveďte, na základě čeho žadatele zastupujete, a k žádosti případně přiložte listinu, ze
které Vaše zastoupení odvozujete (plná moc, rozhodnutí soudu apod.).

