S – CENTRUM HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
NA PÍSKÁCH 4037/11, 695 01 HODONÍN

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍ
S – CENTRUM HODONÍN, P.O.

Domov se zvláštním režimem*

Domov pro seniory

*V domově se zvláštním režimem se poskytují
pobytové služby osobám s:
• Chronickým duševním onemocněním
• Osobám s Alzheimerovou chorobou,
které mají sníženou soběstačnost
z důvodu těchto onemocnění a jejich
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby

Zájemce:………………………………………………………………………………………
příjmení

jméno

titul

Narozen:……………………………………………………………………………………...
den, měsíc, rok

místo

okres

Bydliště:…………………………………………………………….…………………………
PSČ: ……………………………… Telefon: ………………………………….……………

Kontaktní osoba / opatrovník
…………………………………………………………………………………………………..
příjmení, jméno
…………………………………………………………………………………………………..
adresa, vztah k zájemci o sociální službu
Telefon: ……………………………………………. E-mail:………………………………….

TEL: 518 399 931

www.s-centrum-hodonin.eu
e-mail: info@ddhodonin.cz

IČ:
Účet č.

46937102
14439-671/0100 u KB a.s.

Prohlášení zájemce (opatrovníka):
Prohlašuji, že veškeré údaje v žádosti jsem uvedl/a pravdivě. Jsem si vědom/a toho, že nepravdivé údaje by
měly za následek případné požadování náhrady vzniklé škody nepřijetí do zařízení nebo propuštění ze
zařízení.
V ……………………………………. Dne …………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..………
Vlastnoruční podpis zájemce* / opatrovníka
*V případě, že zájemce o sociální služby není schopen/a se podepsat, ze zdravotních důvodů, je potřeba tuto
skutečnost doložit potvrzením od lékaře a žádost zůstává nepodepsána

Doložené přílohy k žádosti:
 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální službu
 Rozsudek soudu o omezení svéprávnosti a Listina o jmenování opatrovníka
Vyplňte prosím:
1. Důvod žádosti do pobytové sociální služby.
…………………………………………………………………………………………………………………
2. S čím potřebujete pomoci?
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Kdo v současné době poskytuje tuto péči?
…………………………………………………………………………………………………………………
Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi (přílohami) lze přinést osobně nebo zaslat vyplněnou poštou na adresu:

S-centrum Hodonín, p.o.
Na Pískách 4037/11
695 01 Hodonín
Další informace Vám rádi poskytneme na telefonních číslech:
•

518 399 949 – vedoucí sociálního a aktivizačního úseku, socialni1@ddhodonin.cz

•

518 399 936 – sociální pracovnice, socialni3@ddhodonin.cz

•

518 399 937 – sociální pracovnice, socialni2@ddhodonin.cz

•

518 399 931 – recepce

Kontakty a bližší informace naleznete také na internetové adrese:

www.s-centrum-hodonin.eu

