Žádost o přijetí k pobytu v režimu odlehčovacích služeb
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Neumannova 144, PSČ 383 01 Prachatice
Tel. 388 311 726, mobilní tel. 734 682 436
fax: 388 311 727
e-mail: socialni2@hospicpt.cz

Došlo dne:

1. Jméno a příjmení žadatele:

Rodinný stav:

Rodné číslo:

Povolání (i dřívější):

2. Trvalé bydliště:

3. Osoba, která v současné době o žadatele pečuje:
vztah k žadateli:
adresa:
telefon:
má žadatel ustanoveného opatrovníka? □ ano □ ne
pokud ano: jméno opatrovníka:
vztah k žadateli:
adresa:
telefon:

4. Praktický lékař (adresa):
5. Žádám o pobytovou odlehčovací službu v termínu
od…………………….do…………………..
6. Pobíráte příspěvek na péči?
□ ano
□ ne
□ zažádáno
přiznaný stupeň : □ I. □II. □III. □IV.
8. Co žadatel očekává od poskytování odlehčovací služby?
□ ošetřovatelskou péči □ klid □ soukromí
□ kontakt s vrstevníky □ jiné – uveďte:
Beru na vědomí, že odlehčovací služba neposkytuje rehabilitaci klienta.

9. Máte po ukončení pobytu zajištěnou následnou péči?
□ ne □ ano, jakou:
10. Ostatní sdělení a přání, která považujete za nutné uvést:

11. Prohlášení žadatele/opatrovníka/ zástupce žadatele (je-li
žadatel omezen ve svéprávnosti):
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě a
nic jsem nezatajil/a.
V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a
uchovávání osobních údajů souvisejících s podáním Žádosti o přijetí k pobytu v režimu
odlehčovacích služeb.

Dne…………………………………………………

……………………………………… ………………………………………………..
podpis žadatele

podpis opatrovníka / zástupce žadatele

K žádosti nutno přiložit tyto povinné přílohy:
 vyjádření lékaře o zdravotním stavu
 v případě omezení žadatele ve svéprávnosti – rozhodnutí soudu a listinu
o ustanovení opatrovníka/zástupce žadatele
 v případě přiznaného příspěvku na péči potvrzení o jeho výši
Žádost zašlete k rukám sociální pracovnice na adresu:
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Neumannova 144, Prachatice, 383 01
nebo e-mailem na socialni2@hospicpt.cz
či faxem na č. 388 311 727.
Bližší informace o přijetí Vám podá sociální pracovnice hospice na telefonním čísle
734 682 436 nebo 388 311 729

