
doručeno: zaevidoval: č.j.: 

rodné příjmení: rodinný stav:

datum narození: rodné číslo*: státní příslušnost:

adresa trvalého pobytu:

adresa skutečného pobytu:
*nepovinný údaj

Ekonomické údaje žadatele:

důchod: □ žádný □ ANO □ nepřiznán

□ starobní □ NE □   I. stupeň

□ vdovský/vdovecký □ podána žádost □  II. stupeň

□ invalidní       stupně □ III. stupeň
□ IV. stupeň

*nepovinný údaj

jméno, příjmení: email: telefon:

adresa: 

vztah k žadateli:

*oddíl vyplnit pokud má žadatel soudně ustanoveného opatrovníka

jméno, příjmení: email: telefon:

adresa: 

vztah k žadateli:

V případě odmítnutí mé žádosti z kapacitních důvodů žádám o zařazení mé žádosti do evidence odmítnutých žádostí z

kapacitních důvodů a souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této žádosti. 

vlastnoruční podpis žadatele 

(zákonného zástupce)

V dne:

přiznaný stupeň 
závislosti:

Pokud zájemce není schopen ze zdravotních důvodů jednat sám, žádá, aby za něj ve věci žádosti o přijetí k 
pobytu a o možném přijetí jednal:

Prohlášení žadatele (zákonného zástupce):
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě. Jsem si vědom, že nepravdivé údaje by měly za následek případné

požadování náhrady vzniklé škody.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v této žádosti v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování

osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, který provádí obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU (nařízení GDPR

2016/679/EU) pro potřeby společnosti SENIORPROJEKT,s.r.o. Poskytnutý souhlas platí během jednání o přijetí a po celou dobu

pobytu v DZR. Poskytnutý souhlas může být kdykoli písemně odvolán. Odvolání poskytnutého souhlasu znamená ukončení

jednání, popřípadě ukončení poskytování sociální služby.

Údaje o opatrovníkovi žadatele*:

Zdůvodnění žádosti: z jakého důvodu  žadatel žádá o poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem, jaká očekávání má žadatel 

od umístění do pobytové sociální služby:

výše*

Osobní údaje žadatele:

příspěvek na 
péči:

název zařízení kontaktní osoba adresa

jméno, příjmení:

ulice číslo popisné obec PSČ

SENIORPROJEKT, s.r.o.
Hevlín 378
671 69 Hevlín

□ DZR JEVIŠOVKA

Jevišovka 169, 691 83 Drnholec

tel.: 519 519 786, 605 205 813

email: socialni.jevisovka@seniorprojekt.net

□ DZR VRANOVICE

Náměstíčko 53, 691 25 Vranovice

tel.: 605 205 862, 605 205 751

email: socialni.vranovice@seniorprojekt.net

Žádost o přijetí k pobytu


