Jednání se zájemcem o poskytovanou sociální službu
v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech
ZÁJEMKYNĚ O POSKYTOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU:
Jméno a příjmení a věk:
Město trvalého bydliště:
Město současného bydliště + telefon:
Počet spolujdoucích dětí a věk:

Nepříznivá sociální situace (popis stávající situace):

Požadavky, očekávání a osobní cíle zájemce o sociální službu:

Oblastní charita Klatovy prohlašuje, že při poskytování sociální služby postupuje od data účinnosti
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se souvisejícími právními předpisy
obsaženými v právním řádu České republiky. Podrobné informace o právech uživatele v souvislosti se
zpracováním osobních údajů lze nalézt na internetové adrese poskytovatele: www.charitakt.cz, dle dohody
se zájemcem mohou být poskytnuty v listinné podobě.
Zájemkyně prohlašuje, že byla srozumitelně seznámena se všemi povinnostmi, které by pro ni
vyplývaly ze smlouvy o poskytování soc. služby, dále o způsobu poskytování soc. služby, o úhradách za tyto
služby v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni a se skutečností, že venkovní prostory zařízení jsou
snímány kamerovým systémem.
V Klatovech:
…...............................................
podpis zaměstnance

….......................................................
podpis zájemkyně

Odmítnutí zájemce z důvodu:
1. Neposkytujeme službu, kterou osoba žádá
2. Nemáme dostatečnou kapacitu
3. Zdravotní stav zájemkyně vylučuje poskytnutí soc. služby
4. Osobě, která žádá o sociální službu, byla vypovězena tatáž služba v době kratší než 6 měsíců,
před touto žádostí z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
Klatovech
Dne:
Žádám o zařazení do pořadníku žadatelů
Oblastní charita Klatovy
Měchurova 317/16
339 01 Klatovy
Tel: 376 340 112
lucie.svehlova@klatovy.charita.cz

ano - ne (nehodící se škrtněte (ne)

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Měchurova 317/6
339 01 Klatovy
Tel.: 731 433 085, 376 323 210
martina.blazkova@klatovy.charita.cz

bankovní spojení:
127348442/0300
IČO: 66388830
datová schránka: i946xss

Žádost o ubytování v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech
ŽADATELKA O POSKYTOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Současná adresa + telefon:
Adresa pro doručování písemností:
Jména, příjmení a datum narození spolujdoucích dětí:

Oblastní charita Klatovy prohlašuje, že při poskytování sociální služby postupuje od data účinnosti
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se souvisejícími právními předpisy
obsaženými v právním řádu České republiky. Podrobné informace o právech uživatele v souvislosti se
zpracováním osobních údajů lze nalézt na internetové adrese poskytovatele: www.charitakt.cz, dle dohody
se zájemcem mohou být poskytnuty v listinné podobě.
Žadatelka prohlašuje, že byla srozumitelně seznámena se všemi povinnostmi, které by pro ni
vyplývaly ze smlouvy o poskytování soc. služby, dále o způsobu poskytování soc. služby, o úhradách za tyto
služby v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni a se skutečností, že venkovní prostory zařízení jsou
snímány kamerovým systémem.
V Klatovech:
…...............................................
podpis zaměstnance

….......................................................
podpis žadatelky

UPOZORNĚNÍ: Pokud do ..………….. neuspokojíme Vaši žádost a z Vaší strany nebude projeven další
zájem (jakýkoliv kontakt z Vaší strany), bude žádost z evidence žadatelů o ubytování vyřazena!

Oblastní charita Klatovy
Měchurova 317/16
339 01 Klatovy
Tel: 376 340 112
lucie.svehlova@klatovy.charita.cz

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Měchurova 317/6
339 01 Klatovy
Tel.: 731 433 085, 376 323 210
martina.blazkova@klatovy.charita.cz

bankovní spojení:
127348442/0300
IČO: 66388830
datová schránka: i946xss

