DOMOV PRO SENIORY JIHLAVA – LESNOV, příspěvková organizace;
POD ROZHLEDNOU 3448/10; 586 01 JIHLAVA
Telefonní kontakt: 567 210 064 (klapka 102); 731 495 363; 734 570 185

Žádost o poskytování služby v Domově pro seniory Jihlava –
Lesnov, příspěvková organizace
Razítko - den podání žádosti – číslo jednací

1. Žadatel
Příjmení……………………………………………………Jméno………………………………………………...
Rodné příjmení……...................................................................................................................................................

2. Narozen
Datum narození (den, měsíc, rok)…………………………………………………………………………………..
Rodné číslo žadatele (povinné).…………………………………………………………………………………….
3. Trvalé bydliště
Ulice……………………………………………… č. p…………………………č. orientační………………….
Obec……………….,……………………………Kraj…………………………….… PSČ…………………….…

Telefonní kontakt na žadatele ……………………………………………………………………………………...
4. Adresa pro doručování pošty
Ulice………………………………………………. č. p………………………....č. orientační…………………...
Obec…………………………………………….. Okres…………………………….PSČ……………………..…
5. Životní povolání
Profese………………………………………………………………………………………………………………
Poslední zaměstnání………………………………………………………………………………………………...
Osobní záliby žadatele (četba, ruční práce, sledování TV, apod.)………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Je-li žadatel příjemcem důchodu – druh důchodu:
termín výplaty důchodu:
způsob výplaty (pošt. pouk., účet):
výše (měsíčně Kč):
Výši důchodu je třeba doložit pouze v případě, že příjem osoby nepostačuje na úhradu nákladů podle § 71
Zákona 108/2006 Sb.

7. Je žadatel příjemcem příspěvku na péči *: Ano

□

Výše……………………………………...…Kč
který ÚP vyplácí………………………………..
(přiložte kopii rozhodnutí)

Ne

□

-

□

příspěvek nebyl přiznán

-

□

dosud nepožádáno

Žadatel má podanou žádost o příspěvek na péči: Ano □ datum podání žádosti………………………….
Ne

□

8. Čím žadatel odůvodňuje potřebnost svého umístění v DPS Jihlava – Lesnov, p. o.:
……………………………………………………………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................

9. Kontaktní osoba. Uvádějte vždy prosím pouze jednu hlavní kontaktní osobu, která bude informována o
veškerých náležitostech, týkajících se žadatele. (povinné)
Jméno a příjmení

Příbuzenský
poměr

Kontaktní adresa

2

Telefon (mobilní, pevná linka)
e-mail
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10. Svéprávnost k právním úkonům: * )

□ žadatel je svéprávný
□ žadatel byl částečně omezen ve svéprávnosti k právním úkonům
rozsudkem, kterého soudu……………………………………ze dne………………č. j………………………….
úkony, ve kterých byl omezen (dle rozsudku)………………………………………………………………..........

□ žadatel byl omezen svéprávnosti k právním úkonům
rozsudkem, kterého soudu……………………………………ze dne…………...…č.j…………………………...

Opatrovník žadatele:
Jméno, příjmení…………………………………………………………………………………………………....
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zástupce žadatele na základě plné moci:
Jméno, příjmení……………………………………………………………………………………………...…….
Bydliště………………………………………………………………………………………………………...…..
Informace o následném postupu
Jakmile bude Vaše žádost doručena do Domova pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace,
budeme Vás kontaktovat ohledně sociálního šetření zaměřené na posouzení Vaší nepříznivé sociální situace.
Následně žádost projde výběrovou komisí, která nově příchozí žádosti posuzuje. V případě, že bude Vaše
žádost schválena a kapacita zařízení NEBUDE aktuálně NAPLNĚNA, kontaktujeme Vás ohledně provedení
sociálního šetření. Sociální šetření je prováděno v domácnosti žadatele, popř. ve zdravotnickém nebo jiném
zařízení, ve kterém je žadatel umístěn.
V případě, že bude Vaše žádost schválena, avšak kapacita zařízení BUDE aktuálně NAPLNĚNA,
zařadíme Vaši žádost do evidence. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Poté, co se uvolní místo
vhodné pro vaše umístění, kontaktujeme Vás ohledně provedení sociálního šetření.
V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, tzn., nebudete splňovat podmínky k umístění do Domova
pro seniory Jihlava – Lesnov, p. o., budete o této skutečnosti písemně vyrozuměn/a, a to včetně zdůvodnění.
V tomto případě Vám poskytneme informace o možnostech řešení Vaší situace.

……………………………………………………………………………..
čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho opatrovníka/zmocněnce
V…………………………………dne……………………………………
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K řádně vyplněné a podepsané žádosti do Domova pro seniory Jihlava – Lesnov,
příspěvková organizace, je třeba dále doložit:



aktuální vyjádření registrujícího lékaře (pouze na formulář zařízení, který je doložen
k žádosti). Pokud je žadatel hospitalizován, je možné nahradit jej vyjádřením ošetřujícího
lékaře ve zdravotnickém zařízení a vyjádření registrujícího lékaře dodat až před přijetím do
zařízení. Vyjádření lékaře má platnost nejdéle 6 měsíců ode dne vyplnění, v případě
překročení této doby je při přijetí do zařízení nutno vyjádření registrujícího lékaře
aktualizovat



aktuální výměr důchodu (výměr důchodu zasílá Česká správa sociálního zabezpečení při
každé změně důchodu nebo stačí ústřižek důchodové složenky)

Výši důchodu je třeba doložit pouze v případě, že příjem osoby nepostačuje na úhradu nákladů
podle § 71 Zákona 108/2006 Sb.


rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči



v případě omezení způsobilosti k právním úkonům žadatele je třeba doložit kopii rozsudku
soudu a usnesení o ustanovení opatrovníka

Kopie dokladů není nutné úředně ověřovat

Prostor pro případné poznámky
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