se sídlem nám. děk. Františka Kvapila 17, 798 26 Nezamyslice,
IČO 711 97 737, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1434

POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI
1. Žádost podávejte pouze v případě, že máte zájem o okamžité poskytování naší sociální
služby. V opačném případě (žádost do budoucna), bude vaše žádost zamítnuta.
2. Žádost o poskytování sociální služby vyplňte pravdivě.
3. Žádost musí být podepsána žadatelem.
V případě, že je žadatel osobou omezenou ve svéprávnosti, podepisuje žádost jeho
opatrovník.
4. Nedílnou součástí žádosti o poskytování sociální služby a procesu posuzování žádosti
jsou následující tiskopisy:
- Souhlas žadatele se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních
a citlivých údajů žadatele
- Souhlas opatrovníka se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních
a citlivých údajů žadatele
- Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele
- U žadatele, který je osobou omezenou ve svéprávnosti přiložte k žádosti kopii
Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, kopii Usnesení soudu o ustanovení
opatrovníka nebo kopii Listiny o ustanovení opatrovníka.
5. Tiskopis „Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele“ vyplní Váš
praktický lékař (registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství). V případě dlouhodobé hospitalizace vyplní formulář ošetřující lékař lůžkové
péče. Posudek lékaře nesmí být starší než 3 měsíce.
6. Žádost o poskytování sociální služby, spolu se všemi potřebnými dokumenty, můžete
zaslat na adresu Domova „Na Zámku“ nebo ji přinést osobně do zařízení.
7. Adresa pro zaslání žádosti:
Domov „Na Zámku“, p. o.
nám. děk. Františka Kvapila 17
798 26 Nezamyslice
8. Poskytovatel Vaši žádost posoudí, a to ve lhůtě do 1 měsíce od doručení žádosti se všemi
náležitostmi.
9. Poskytovatel se na Vás může obrátit a žádat o doplnění informací nezbytných pro
posouzení žádosti (např. doplnění informací ze strany lékaře, provedení sociálního šetření
ze strany poskytovatele).
10. Před skutečným nástupem Vám doporučujeme naše zařízení navštívit.
11. Žádost o poskytování sociální služby (Vaše osobní a citlivé údaje) bude uložena
u kompetentních pracovníků (sociální pracovnice) organizace.

