
Domov Na Výsluní, Hořovice
         Pražská ul. 932 
       268 01  Hořovice

1. Žadatel:

2. Narozen:

3. Bydliště

6. Rodinný stav:

8. Příspěvek na péči

svobodný (-á), ženatý, vdaná, rozvedený (-á), ovdovělý (-á)

7. Odůvodnění potřeby poskytnutí pobytové služby sociální péče:

přiznaný stupeň příspěvku na péči požádáno - kdy, kde

9. Prohlášení žadatele:          Prohlašuji, že celková výše mých příjmů postačuje na úhradu za 
ubytování a stravu stanovenou dle platného ceníku Domova Na Výsluní, 
Hořovice. 
         Prohlašuji, že celková výše mých příjmů nepostačuje na úhradu za 

den, měsíc, rok místo

adresa vč. PSČ telefon

4. Státní příslušnost: 5. Zdravotní pojišťovna:

Žádost o poskytnutí sociální služby v domově se zvláštním režimem

příjmení (rodné příjmení) jméno (křestní)

10. Příbuzní a blízcí žijící ve společné domácnosti:

jméno a příjmení telefon rok narození

11. Příbuzní a blízcí žijící mimo společnou domácnost:

jméno a příjmení telefon rok narození

manžel (-ka), rodiče, děti, vnuci, zeť, snacha, příp. další

příbuzenský poměr k 
žadateli

adresa

manžel (-ka), rodiče, děti, vnuci, zeť, snacha, příp. další

příbuzenský poměr k 
žadateli

adresa

         Prohlašuji, že celková výše mých příjmů nepostačuje na úhradu za 
ubytování a stravu stanovenou dle platného ceníku Domova Na Výsluní, 
Hořovice. Můj měsíční příjem činí Kč …………………… .

podpis žadatele (zástupce)



*) nehodící se škrtněte 1

ve kterém: kdy:

ve kterém: kdy:

ve kterém: kdy:

nedotatečné kapacity a zařazení žádosti do evidence zájemců. 

15. Žádám - nežádám  písemné vyrozuměmí o odmítnutí uzavření smlouvy z důvodu

13. Z jakého důvodu nelze zajistit péči jiným způsobem (pečovatelská služba):

14. Žadatel již dříve využíval sociální služby v jiném zařízení:
LDN, sanatorium, speciální nemocniční zařízení apod.

12. Proč rodinní příslušníci sami nemohou pečovat o žadatele. Do jaké míry je žadatel schopen

pohybu a sebeobsluhy, zda potřebuje péči, jak náročnou atd.:

K žádosti je nutné doložit:

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
Dotazník

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svým podpisem souhlasím se 
zjišťováním, shromažďováním (kopírováním, ověřováním), zpracováváním a uchováváním svých osobních údajů (včetně mého 
zdravotního stavu), potřebných pro zajištění služeb sociální péče v domově pro seniory, a to až do doby jejich archivace a 
skartace. 

Beru na vědomí, že jsem povinen(a) předložit Domovu Na Výsluní, Hořovice všechny potřebné doklady vztahující se k žádosti 
o poskytnutí služby sociální péče a oznámit neprodleně veškeré změny týkající se údajů uvedených v této žádosti, vč. změny 
pobytu, dlouhodobé hospitalizace, zhoršení zdravotního stavu, změny příjmu apod.

čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce

Prohlášení žadatele (příp. zákonného zástupce):

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl -a dobrovolně a pravdivě. Jsem si vědom -a toho, že nepravdivé údaje by 
měly za následek přiměřené požadování náhrady event. i ukončení poskytování sociální služby. 


