Vavřinec, z.s.
Azylový dům pro rodiny s dětmi

sídlo: Tuchořice 133, 439 69 Tuchořice
IČO: 015 39 353
číslo účtu: 258936527/0300

Žádost o poskytnutí sociální služby azylový dům § 57 zák. č.
108/2006Sb. o sociálních službách
Jméno a příjmení:
Rok narození:
Prohlašuji, že jsem starší 18ti let:
Totožnost zkontrolována dle OP
(pouze potvrdit - ANO/NE, nepsat
číslo občanského průkazu):
Adresa trvalého bydliště:
Adresa posledního bydliště:
Telefonní číslo, e-mail
Další osoby ubytované se žadatelem
Jméno a příjmení

Rok narození

Vztah k žadateli

V současné době
a) pracuji
b) studuji
c) jsem v evidenci úřadu práce
d) pobírám částečný invalidní důchod
e) pobírám plný invalidní důchod
f) pobírám sirotčí / vdovský důchod
g) jsem na mateřské dovolené
(zakroužkujte odpovídající variantu)
Žádám ubytovat od: _________________________
Důvod žádosti o ubytování v azylovém domě? (popište svou situaci a kde nyní pobýváte)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Vavřinec, z.s.
sídlo: Tuchořice 133, 439 69 Tuchořice
IČO: 015 39 353
číslo účtu: 258936527/0300

Azylový dům pro rodiny s dětmi
Odpovězte na následující otázky:
Jste zaměstnán/a?

ANO

NE

Jste evidován/a na úřadu práce?
ANO (Kde? Jméno pracovníka)
NE
Pobíráte dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení,
rodičovský příspěvek)?
ANO (v jaké částce?)
NE
Pobíráte dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení)?
ANO (v jaké částce?)
NE
Pobíráte jiné finanční prostředky (výživné, důchod)?
ANO (v jaké částce?)
NE
Byla jste již v minulosti ubytována v azylovém domě?
ANO (název zařízení)
NE
Jaká jsou Vaše očekávání od služby azylový dům?

Jaké jsou Vaše osobní cíle? S čím a jak Vám může sociální pracovník pomoci?

Kontakt na osobu blízkou v případě potřeby:
Jméno a příjmení

Bydliště

Telefon

Vztah

Zájemce prohlašuje, že byl seznámen se základními informacemi o službě azylový dům a převzal
leták Informace pro zájemce o sociální službu azylový dům pro rodiny s dětmi.
Žadatel byl dále seznámen s tím, že je tato žádost platná po dobu 6 měsíců. Pokud žadatel (osobně,
telefonicky či e-mailem) před uplynutím této doby nepožádá o prodloužení žádosti, bude žádost
z pořadníku vyřazena.

Vavřinec, z.s.
sídlo: Tuchořice 133, 439 69 Tuchořice
IČO: 015 39 353
číslo účtu: 258936527/0300

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě. Jsem si vědom, že nejpozději do 8 dnů jsem
povinen ohlásit veškeré změny, které v uvedených údajích nastaly (změna bydliště, změna telefonního čísla,
změna zdravotního stavu apod.). Byl jsem poučen o svých právech podle zákona č.101/200 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění
pozdějších předpisů, a svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů k mé osobě
pro účely posouzení mé „Žádosti o sociální službu azylový dům“ a dále pro účely poskytování sociální služby
azylový dům mé osobě, včetně evidence poskytování služby. Tento souhlas uděluji po celou dobu
projednávání žádosti, poskytování služby a dobu nutnou k archivaci.
Jednání se zájemcem vedl(a): _______________________________________

Datum: ____________________

Podpis zájemce: ________________________________

Záznamy sociálního pracovníka/vedoucí azylového domu:

