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Žádost o přijetí do Domova pro matky (otce) s dětmi 
 
Jméno a příjmení žadatele* 
……………………………………………… 

Datum narození žadatele* 
……………………………………………… 

*Totožnost ověřena dle OP.  

Rodinný stav 
……………………………………………… 

Kontakt (telefon) 
……………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště (doručovací adresa) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Důvod podání žádosti 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Nástup od   
Jméno a příjmení dětí 
1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 
3. ……………………………………………………… 
4. ……………………………………………………… 
5. ……………………………………………………… 
    ……………………………………………………… 
    ……………………………………………………… 
 

Datum narození dětí 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 
Poučení: získané osobní údaje žadatele budou použity výhradně za účelem posouzení žádosti o poskytnutí soc. 
služby, popřípadě použity pro sepsání Smlouvy o poskytnutí soc. služby. Budou archivovány po dobu 10 let od 
ukončení projektu IP IV. Poskytovatel soc. služby se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě a zajistí 
jejich dostatečnou ochranu. 
 
 
 
 
V ……………………………………………… dne ……………………… 
                                                                           

 …………………………………………………… 
                                                                                         podpis zájemce o službu 
 
 
 

Posudek ošetřujícího lékaře 



 

 
 
 

 JEČMÍNEK, o.p.s. 
AZYLOVÉ DOMY, TERÉNNÍ PROGRAMY 
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 402/15 
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Dle § 91, odst. 4., zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, vás žádáme o posouzení zdravotního stavu zájemce o ubytování v Domově pro 
matky (otce) s dětmi ve Žďáře nad Sázavou. 
        Děkujeme za posouzení 
 
 
Jméno a příjmení osoby ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Trvalé bydliště osoby ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Jméno a příjmení posuzujícího lékaře: ……………………………………………………………… 
 
 
Tel. ošetřujícího lékaře ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Posouzení 
 
 
Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.     
ano     ne 
 
Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci. 
ano       ne 
 
Duševní porucha osoby závažným způsobem narušuje kolektivní soužití.       
ano     ne 
 
 
 
 
V ……………………………………………… dne ……………………… 
 
 
 
 
                                                                           

 …………………………………………………… 
                                                                                     podpis a razítko posuzujícího lékaře 
 
 
 
 
 

 
 


