
 
 

 
  Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově sociálních služeb Vlašská 

Vlašská 25, 118 00  Praha 1 

Občanský průkaz číslo: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Datum podání žádosti (podací razítko) 

 
Rodné číslo  
žadatele:             

 
I. Údaje o žadateli 

 
Jméno a příjmení 
 
Datum narození 
 

Místo narození 

Adresa trvalého bydliště 
 
Telefonický kontakt, 
e-mailová adresa 
 
Byl(a) zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo došlo k omezení způsobilosti k právním úkonům rozhodnutím:  
 
Obvodního soudu v 
 
ze dne                                                           č.j. 
 
Opatrovník: jméno a příjmení 
 
                  bydliště 

Ustanoven rozhodnutím Obvodního soudu v  
 
vydaným dnem                                             pod č.j. 

 
II. Rodiče 

 
 Matka Otec 

Příjmení a jméno   

Bydliště   

Telefon    

 
III. Prohlášení o přiznaném důchodu 
 
Druh důchodu:                                                                          Měsíčně Kč:  
 

 
IV. Prohlášení o přiznaném příspěvku na péči 
  
Stanovený stupeň závislosti: 
 
Přiznán od:                                                           Ve výši: 
 
V. Středisko DSS Vlašská 



 
*) Škrtněte, co se nehodí. 
 
Přílohy k žádosti: 
 

• lékařská zpráva praktického lékaře  
 

• fotokopie důchodového výměru z ČSSZ 
           

• fotokopie sdělení o přiznání příspěvku na péči 
 

• zpráva odborného lékaře (psychiatra, neurologa), pokud jej žadatel navštěvuje nebo je 
z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné 

• je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům – fotokopie pravomocného 
rozsudku soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům a listina o ustanovení 
opatrovníka 

• doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz)       

 
Ve které lokalitě si žadatel přeje, aby mu byla poskytována sociální služba? 
      
Vlašská (Praha 1) – Papírenská (Praha 6) – Vilová  (Praha 10) – Doubravčany (okr. Kolín) – Chráněné bydlení Dubeč   
 
– Chráněné bydlení Rajská zahrada – Chráněné bydlení Háje *) 

 
Druh sociální služby:  domov pro osoby se zdravotním postižením – týdenní stacionář  *) 

 
 

VI. Prohlášení žadatele (zákonného zástupce) 
 

         Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě. Jsem si vědom toho, že nepravdivé údaje by měly 
za následek případné požadování náhrady vzniklé škody, event. i propuštění ze zařízení. 
 
       Dne …………………………… 
 
                                                                              ……………………………………………………………... 
                                                                                     Čitelný vlastnoruční podpis  
                                                                                 žadatele nebo jeho zákonného zástupce    
U zákonného zástupce uveďte:  
 
       adresu:   …………………………………............................................................................ 
 
         telefon …………………………………….. 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutím osobních dokladů do spisové dokumentace: 

       V souladu s ustanoveními zákona č.  101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svým 
podpisem uděluji  souhlas  ke  zjišťování,  shromažďování  a  uchovávání  osobních  údajů  pro správní řízení, jejich 
předání do zařízení, kam budu přijat, a to až do doby jejich archivace a skartace. 
      
      Svým podpisem dávám souhlas, aby doklady přiložené k žádosti byly uloženy ve spisové dokumentaci v Domově 
sociálních služeb Vlašská, Praha 1.                                                                                                            
 
       
Dne .....................................................                           …………………………………………………………………..... 
                                                                                               Čitelný vlastnoruční podpis  
                                                                                          žadatele nebo jeho zákonného zástupce 
                                           

 

 

 

 

 


