Jezerní 1281, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 242, 383 324 881

Podací razítko: .....................................

ŽÁDOST
o umístění v Azylovém domě, Budovatelská 613, 386 01 Strakonice
Jméno a příjmení: .........................................................
Datum narození: ................................... Rodinný stav: ......................................
Trvalé bydliště: .....................................................................................................
Telefon: ............................................ Č. OP: ........................................................
Děti žadatele/žadatelky, které má ve vlastní péči:
Jméno a příjmení:

Datum narození:____________

Děti žadatele/žadatelky, které nemá v přímé péči:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:________

Ubytování v azylovém domě požadujete od: ......................................................
Ubytování v azylovém domě žádáte do: .............................................................
(jedná se o předpokládanou dobu pobytu)

Uveďte, jaká je Vaše současná situace, co se týká zaměstnání:
(zda pracujete, studujete, jste v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP, jste na
mateřské/rodičovské dovolené)

Odůvodnění žádosti o umístění v azylovém domě:

Oznámení o zpracování osobních údajů
Beru na vědomí, že pověření pracovníci MěÚSS Strakonice zpracovávají mnou uvedené
osobní a citlivé údaje k zajišťování všech úkolů, které vyplývají z jejich činností ve vztahu
k mé osobě v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Byl jsem seznámen s Oznámením
o zpracování osobních údajů. Byl jsem seznámen s tím, že kompletní informace týkající se
zpracování osobních údajů v MěÚSS Strakonice jsou dostupné na jejich webových stránkách
www.muss.strakonice.eu/GDPR.
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě. Beru na vědomí
povinnost nahlásit bez zbytečného odkladu změnu osobních či citlivých údajů.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním Provozního a Domácího řádu azylového
domu.

Ve Strakonicích dne .........................

_______________________________
podpis žadatele

Ve Strakonicích dne ..........................

Převzal (a):

Příloha žádosti o umístění v azylovém domě

Posudek praktického lékaře o zdravotním stavu
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:

Číslo OP:

Zdravotní stav umožňuje využívat služeb azylového domu. 1)
Žadatel a) je b) není
/nehodící se škrtněte/
nositelem závažné infekční choroby (pohlavní, TBC, hepatitidy)

dne

V
1)

razítko a podpis lékaře

Azylový dům poskytuje pobytové služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách (stravu nebo pomoc při zajištění stravy, ubytování a pomoc při uplatnění práv).
V azylovém domě není zajištěna zdravotní péče a uživatel musí být soběstačný a samostatný
v běžných úkonech.
Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36 uvádí, že poskytnutí pobytové sociální služby se
vylučuje, jestliže:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční
nemoci,
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití.

Posudek dětského lékaře o zdravotním stavu
Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Zdravotní stav umožňuje využívat služeb azylového domu.

V

dne

razítko a podpis lékaře

