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Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,
Americká 2176/52, 350 02 Cheb, IČ: 71175245

Žádost o přijetí do Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu
NA PŘECHODNOU DOBU
Podací razítko:

Evidenční číslo žádosti – přiděluje Domov:
ŽADATEL:
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Místo narození:

Rodné příjmení:

Titul:

Státní příslušnost:

Trvalý pobyt:
Skutečný pobyt:
Telefon, e-mail:
OSOBA ŽADATELI BLÍZKÁ, (RODINA) – KONTAKTNÍ OSOBA – povinná příloha „Souhlas s
poskytnutím a zpracováním osobních údajů“
Jméno:

Příjmení:

Telefon, e-mail:

Vztah k žadateli:

Doručovací
adresa:
PRAKTICKÝ LÉKAŘ:
Název:

Adresa:

Dat. schránka: y5nkiy8
E-mail: reditel@domovskalka.cz

Telefon, e-mail:

bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Cheb
č. ú.: 78-2172760267/0100

IČO: 711 75 245
číslo registrace: 5132759
Kr. soud v Plzni
oddíl Pr vložka 512
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Zdravotní
pojišťovna:
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, OPATROVNÍK ŽADATELE – nutno předložit usnesení soudu s vyznačením
právní moci a Listinu o ustanovení opatrovníka nebo plnou moc – KOPIE, povinná příloha „Souhlas s
poskytnutím a zpracováním osobních údajů“
Jméno:

Příjmení:

Telefon, e-mail:

Vztah k žadateli:

Doručovací
adresa:
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI:
Výše přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby – zakroužkujte podle
skutečnosti
0
I.
II.
III.
IV.
K datu podání této žádosti o přijetí požádáno o příspěvek na péči – zakroužkujte podle
skutečnosti

ANO
NE

K datu podání této žádosti o přijetí požádáno o zvýšení příspěvku na péči – zakroužkujte podle
skutečnosti

ANO
NE

Nedostupnost nebo nedostatečnost potřebných terénních nebo ambulantních služeb v bydlišti žadatele
– stručně popsat, příp. připojit na samostatném listu:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dat. schránka: y5nkiy8
E-mail: reditel@domovskalka.cz

bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Cheb
č. ú.: 78-2172760267/0100

IČO: 711 75 245
číslo registrace: 5132759
Kr. soud v Plzni
oddíl Pr vložka 512
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Osamělost (žadatel nemá síť blízkých ve svém okolí) – stručně popsat, příp. připojit na samostatném listu:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Důvody podání žádosti – stručně popsat, příp. připojit na samostatném listu:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prohlášení žadatele / opatrovníka žadatele:
• Tímto prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti o přijetí do Domova pro seniory jsou pravdivé.
• Zároveň prohlašuji, že veškeré změny rozhodné pro evidenci žádosti o přijetí do Domova pro seniory
oznámím písemně, případně je oznámí osoba mě jako žadateli blízká a to nejpozději do 8 dnů od
jejich vzniku.
Datum:

Podpis žadatele:

Podpis zákonného zástupce žadatele,
opatrovníka:
Přílohy:
1. Souhlas se zpracováváním osobních údajů ŽADATELE,
2. Souhlas se zpracováváním osobních údajů KONTAKTNÍ OSOBY ŽADATELE nebo
OPATROVNÍKA,
3. usnesení soudu s vyznačením právní moci a Listinu o ustanovení opatrovníka nebo plnou moc –
KOPIE.

Dat. schránka: y5nkiy8
E-mail: reditel@domovskalka.cz

bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Cheb
č. ú.: 78-2172760267/0100

IČO: 711 75 245
číslo registrace: 5132759
Kr. soud v Plzni
oddíl Pr vložka 512

