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ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Domov pro seniory  

Domov se zvláštní režimem  
 
  Datum přijetí žádosti:  .…………………….. 
 
ÚDAJE O ŽADATELI 
 
Jméno a příjmení:  ……………………………………………………… Rodné příjmení: …………..………………... 
 
Datum narození: …………………………………………………….. Místo narození: ………….………………….  
 
Rodné číslo: ……………………………………………………. Číslo OP:  …………………………………………… 
 
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ………………………………....................... Státní příslušnost: …………………………….. 
 

Rodinný stav:  svobodný(á) ženatý/vdaná        vdovec/vdova  rozvedený(á)   

 

Výše důchodu: ………………………..  podle posledního důchodového výměru 
 
Příspěvek na péči: Ano Výše příspěvku:  ……………………   Ne      Zažádáno .  

 

Zdravotní pojišťovna:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Žadatel je v péči praktického lékaře: ………………………………………………………………………………………….. 
 
DŮVOD UMÍSTĚNÍ V SENIORCENTRU POHODA 
Domov pro seniory      Domov se zvláštním režimem   

 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………...  

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE (je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům) 

Jméno a adresa:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

rozhodnutím soudu ze dne:  …………………………  č.j.:  …………………………………………………………………… 
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KONTAKTY NA PŘÍBUZNÉ 

 Manžel(ka), děti, vnoučata, zeť, snacha 

Jméno a příjmení 
Příbuzenský poměr 

k žadateli 
Adresa 

Telefonní číslo, 
email 

    

    

    

 
Co očekáváte od naší služby? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Jméno, příjmení, adresa a telefon osoby, dle Vašeho výběru, kterou můžeme kontaktovat při 
změně zdravotního stavu při pobytu v našem zařízení: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Místo a adresa současného pobytu (pokud se v současné době neshoduje s trvalým bydlištěm)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě. Jsem si vědom(a) toho, že 
nepravdivé údaje by měly za následek zkreslení situace a eventuelně nemožnost přijetí do 
Seniorcentra (Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem). 

Žádost o přijetí do zařízení jsem podal(a) z vlastní vůle a dle vlastního uvážení. 
 
 
 
 
…………………………………….                        ……………………………………………………………………………… 
                 Datum                                          Vlastnoruční podpis Žadatele (zákonného zástupce) 
 
 
Přílohy k žádosti: 
Vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele 
Ochrana osobních údajů 
Kopie posledního důchodového výměru *) 
Kopie rozhodnutí o výši příspěvku na péči *) 
 
*) Nepovinné přílohy, doložte pouze žádáte-li o  výpočet úhrady. 
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VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE 
o zdravotním stavu žadatele 

žádajícího o umístění v Seniorcentru Pohoda 
Domov pro seniory   

Domov se zvláštním režimem  

 

 

 

Žadatel/ka:  ______________________________________________________________ 
příjmení (popř. rodné příjmení) jméno 
 

Narozen/a: _______________________________________________________________                                                                           
den, měsíc, rok 
 

Bydliště:  ________________________________________________________________  
ulice, č.p., obec, část obce, PSČ 
 
Rodné číslo:     Zdr. pojišťovna:  ___________________         

  Diagnóza (slovy a čísly):     

  Základní: 

 
  Ostatní: 

  Objektivní nález:  

  Duševní stav:  

Současná terapie (vypište veškerou medikaci včetně dávkování): 
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Je pod dohledem specializovaného oddělení (např. plicního, neurologického, 
psychiatrického, ortopedického, apod.): 

 

 
 
   
 
 
 

 
Alergie (na potraviny, léky, bodnutí hmyzem …): 

   

  Plicní vyšetření (ne starší 2 měsíců): 
 

 
 
 

   

  Datum posledního očkování: Tetanus - …….....  Pneumokok - ……... Jiné - ……………… 
 
 
 
 
 
 

 Dohled specializovaného oddělení zdravotnického zařízení: (pokud ANO, vypište prosím KDE)  

 Plicní - ………..…. Interna - ………..….. Diabetologie - ………..……Ortopedie - ………….……. 

Oční - …………… Chirurgie - …………… Psychiatrie - …….……… Hematologie -….………….. 
Neurologie - ………………..  Alkoholicko-toxikologická poradna -………………………………… 

 

 

  Vyprazdňování: 

 

 

  Problémy s močením:              ANO                   NE 

 

                                       pálení                řezání                 retence                 inkontinence 

 

  Permanentní katétr zaveden _______________________ výměna ___________________ 

 

   

  Problémy se stolicí:                 ANO                    NE 

 

                                       zácpa                 průjem               inkontinence         stomie 
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  Defekty:                                                           Bolest: 

 

        ANO                    NE                                       ANO                   NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Druh poškození: 

      

    otok                                                                      odkdy: _____________________________ 

 

    operační rána                                                       převaz dne: _________________________ 

 

    dekubit                                                                 materiál: ____________________________ 

 

    jiné: ______________________________         ___________________________________ 

 

 

 

 Dýchání: 

 

 bez obtíží     

 

 kašel          

 

 dušnost 

 

 

 

 

 

 dráždivý 

 

 klidová 

 noční 

 

  

 

 

 ventilován 

 

 s expektorací 

 

 námahová 

 cyanóza 

 
Je schopen(a) chůze bez cizí pomoci (zakroužkujte) 

 
ANO 

 
NE 

   

  Je schopen(a) postavit se s oporou, alespoň na malou chvíli 

 

 

 

      ANO 

  

        NE 

 
Je schopen(a) chůze pouze s pomocí (hole, 2.osoby…) 

 
ANO 

 
NE 

 
Je upoután(a) trvale - převážně na lůžko 

 
ANO 

 
NE 
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Přílohy 
a) Popis rtg. snímku plic, pokud je indikován. V případě onemocnění hrudních orgánů musí být 

přiloženo i vyjádření územně příslušného odborného lékaře pro nemoci plicní a 
tuberkulózy. 

b)  Výsledky vyšetření na bacilonosičství pokud je indikováno. 
c) Podle potřeby výsledky vyšetření neurologického, psychiatrického, ortopedického, resp. 

chirurgického a interního popř. laboratorních vyšetření 
 
Důležité upozornění: 
Před nástupem uživatele do našeho zařízení z důvodu prevence zamezení nežádoucích 
infekčních virů a bakterií do našeho prostředí požadujeme následující vyšetření: 

- výtěr z krku + nosu (MRSA) 
- parazitologie – standardní vyšetření 
- základní hematologie 
- základní biochemie 

 

Děkujeme za důležité informace o zdravotním stavu „Žadatele“. 

 
Je schopen(a) sám/sama sebe obsloužit 

 
ANO 

 
NE 

 
Jsou k péči nutné speciální pomůcky? Jaké? (vypište, prosím): 
 
 
 
 
 

       
      ANO 

 
        NE 
 
 

 
Pomočuje se: 
 trvale 
občas  
                                   v noci 

 
ANO 
ANO 
ANO 

 

NE 
NE 
NE 

 
Dieta: 

 
PEG-Sonda 

 
ANO 

 
NE 

 
Potřebuje zvláštní péči? Jakou?: 

 
Jiné důležité údaje (chronické onemocnění, infekční onemocnění): 
 
 
 
 

 

Dne:   _______              
                                                                               razítko a podpis vyšetřujícího lékaře 



-7- 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 

Jméno, příjmení: …………………………….….……………………………………………… 
 
Datum a místo narození: ……………………………………………………………………………....  
 
Rodné číslo: …………………………………………..…………………………………… 
 
Adresa: ………………………………………………...……….………............. 
 
 .................................................................................... 
 
Souhlas 
Souhlasím s tím, aby Vaše Harmonie o.p.s. jako správce zpracovávala ve smyslu 
Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně 
osobních údajů“), mnou, jako subjektem osobních údajů (dále jen Uživatel), 
poskytnuté osobní údaje obsažené v podkladech nutných pro umístění 
v Seniorcentru Pohoda. 
 
Údaje slouží pro potřeby sociálního poradenství 
- při poskytování ubytování, stravování a nezbytných služeb v Seniorcentru 
Pohoda, podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění. Po 
skončení pobytu v Domově budou tyto údaje archivovány.  
Prohlašuji, že mé osobní údaje poskytnuté ke zpracování společnosti Vaše 
Harmonie o.p.s. (dále jen Poskytovatel) jsou pravdivé a přesné. Jakoukoliv jejich 
změnu se zavazuji bez zbytečného odkladu Poskytovateli sdělit.  
Prohlašuji, že jsem byl ve smyslu ustanovení §11 Zákona o ochraně osobních 
údajů informován o zpracování mých osobních údajů za výše uvedeným účelem.  
 
Poučení 
Uživatel není povinen sdělit Poskytovateli své osobní údaje, tzn. že poskytnutí 
osobních údajů je dobrovolné, je si však vědom skutečnosti, že v případě, kdy 
osobní údaje Poskytovateli nesdělí, nemůže být přijat do Seniorcentra Pohoda. 
Pokud Uživatel dodatečně požaduje, aby Poskytovatel dále nezpracovával již 
sdělené osobní údaje, nemůže Poskytovatel plnit své závazky vyplývající z 
existujících smluvních vztahů mezi ní a Uživatelem a tyto smluvní vztahy nohou 
být ukončeny. 
Informace 
Uživatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli formou písemné žádosti 
informaci o osobních údajích o něm zpracovávaných. Tuto informaci poskytne 
Poskytovatel jednou ročně bezplatně, jinak kdykoli během jednoho roku za 
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přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové 
informace. 
 
V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností Poskytovatele, má 
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění 
opatření k nápravě. 
Pokud dojde k porušení povinností Poskytovatele, Uživatel má v takovém případě 
právo požadovat: 
- aby se Poskytovatel zřekl takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či 

poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění; 
- aby Poskytovatel provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby 

byly pravdivé a přesné; 
- aby osobní údaje byly Poskytovatelem zablokovány nebo zlikvidovány 

(právo na zablokování či likvidaci osobních údajů nemůže Uživatel 
požadovat, jestliže je správce povinen zpracovávat je na základě zákona 
nebo pokud by tím mohla být způsobena újma na právech třetích osob). 

 
 
V Dubí, dne: …….………………………… 
 
 
 
Podpis žadatele: …….………………………… 
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CENÍK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO UŽIVATELE 
 

Celodenní stravné (5x denně včetně pitného režimu, pro diabetiky II. večeře).                                                                                       

Snídaně                                                                                                                  35,-Kč 

Dopolední svačina                                                                                                 15,-Kč 

Oběd                                                                                                                       55,-Kč 

Odpolední svačina                                                                                                 15,-Kč 

Večeře                                                                                                                    50,-Kč 

Celodenní stravné                                                                                                170,-Kč 

Ubytování (zahrnuje úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla) 

2 lůžkový pokoj s předsíní samostatným sociálním zařízením, nábytkem, 

polohovatelnými postelemi s možností balkonu          210,- Kč /den pro jednu osobu                                                                                                         

Bytové studio se samostatným společným sociálním zařízením s kuchyňským koutem 

a balkonem pro manželské páry                                   210,- Kč /den pro jednu osobu                                                                                                                                               

Uživatel je povinen uhradit organizaci částku 120Kč měsíčně za užívání 

elektrospotřebičů, které využívá na pokoji, za likvidaci komunálního odpadu a vedení 

depozitního účtu. 

Při poskytování sociálních pobytových služeb Domov pro seniory a Domov se 

zvlátním režimem požadujeme sponzorský dar ve výši 4 500Kč měsíčně na 

financování zdravotních, kulturních a sociálních potřeb uživatelů.  

Celková měsíční úhrada tak činí 16 020Kč. 

Dle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., č. 189/2016, Sb., se úhrada za 

sociální péči stanoví ve výši přiznaného příspěvku, který v plné výši náleží organizaci. 

Příspěvek na péči se nepokrývá úhradu za pobyt, stravu, odvoz odpadu, 

elektrospotřebiče, vedení dep. účtu, sponzorský dar). 

Balíček péče     880                                                                                              880,-Kč 

Balíček péče   4400                                                                                            4400,-Kč 

Balíček péče   8800                                                                                            8800,-Kč 

Balíček péče 13200                                                                                          13200,-Kč 

Doprava služebním autem speciálně upraveným pro imobilní uživatele s plošinou za 

účelem vyřízení soukromých záležitostí je 200,-Kč za 1 hodinu (cena nezahrnuje 

pohonné hmoty, pouze amortizaci vozidla a řidiče) 

Po dohodě lze objednat transport osobním automobilem i s doprovodem upravený pro 

vozíčkáře. Kontakt a aktuální ceník je k dispozici na úseku sociálního poradenství. 

 
 

Ceník je platný od 1. 7. 2017 
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VSTUPNÍ DOTAZNÍK 
PRO ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ DO SENIORCENTRA POHODA 

 

 

Žádáme Vás o vyplnění vstupního dotazníku, informace z něj získané, budou 
určeny pracovníkům pro plánování sociální služby a pro naplánování vhodné 
aktivizace ve volném čase. 
 

 

Jméno a příjmení žadatele:………………………………………………………………………………. 

Nejbližší člověk = manžel(ka), partnerka): 
- jméno: ………………………………………………………………………….. 
- žije? …………. 
- počet manželství: ……...... 

 
Křestní jména dětí:       Křestní jména vnoučat a jejich věk: 
  

  
  

  
 

Vzdělání: základní – vyučen – střední odborné – středoškolské – vysokoškolské 

Studijní obor: …………………………………………………………………………...... 

Životní povolání: …………………………………………………………...................... 

Oblíbené činnosti, koníčky, druh zábavy a trávení volného času: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Rituály (při stolování, odpolední káva, večerní zprávy, noviny, časopisy, apod.) 

………………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Doba vstávání:  …………………………  Doba chození spát: .………………………….. 
 

Co mám rád(a)? 

.................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Co nemám rád(a)? 

.................................................................................................................................... 

…………………………………………………….………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Povahové rysy:  

veselý – klidný – plačtivý – společenský – samotář – výbušný – temperamentní – 

dominantní 

 

 
 

Má žadatel zájem o tyto aktivity? ano občas ne 

Procházky po okolí    

Prohlídky zámku    

Kulturní představení (hudební, divadelní)    

Výlety    

- za kulturou    

- za nákupem    

- lázeňské služby (masáže, solná jeskyně)    

Relaxační a kondiční cvičení    
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Máte nějaký osobní cíl, kterého chcete v našem zařízení dosáhnout? 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 

Trpí Váš příbuzný nějakými obavami?  

(např. ztráta peněz či věcí, závislost na druhých, obavy o své blízké, o rodinné 

zázemí, apod.) 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 
Dosavadní způsob bydlení: sám – s partnerem – s dětmi – v bytě – v domě 

 

Co podle Vás Váš příbuzný zvládne? 

Hygiena 
Umytí  Sám     S dopomocí  Nezvládne   

Koupání  Sám     S dopomocí  Nezvládne   

Oblékání  Sám     S dopomocí  Nezvládne    

Čištění zubů  Sám     S dopomocí  Nezvládne   

Česání  Sám     S dopomocí  Nezvládne   

 

Stolování 

Najedení  Sám       S dopomocí    Krmen   

Napití  Sám  S dopomocí   

 

Další úkony 

Rozpozná své věci (oblečení, brýle a další 
pomůcky….)? 

 Ano  Ne   

Používá kompenzační pomůcky (sluchadlo, brýle, 
chodítko…)? 

 Ano            Ne   

+jaké? 
 

 

Hospodaření s penězi  Ano  Ne   

Nakupování  Ano  Ne   

Používání výtahů, klíčů….  Ano  Ne   
 

 

 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. 
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Seniorcentrum POHODA 
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem 

Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka 

Tel.: +420 471 212 009, E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz 
 

 

Pověření, plná moc k podání „Žádosti o ubytování a poskytování 

sociálních služeb“ 
(dle §31 zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

 

 
 

Já, níže podepsaný/á:……………………………………………………… 

 

Narozen/a ……………………………. 

 

Trvale bytem: ………………………………………………………….. 

 

Rodné číslo………………………. 

 

 

Uděluji plnou moc, pověření 

 
Panu/paní:……………………………………………………… 

 
Narozen/a ……………………………. 

 

Trvale bytem: ………………………………………………………….. 
 
Rodné číslo………………………. 

 

K tomu, aby mne zastupoval/a ve věci vyřízení „Žádosti o poskytování 

sociálních služeb“ dle § 49, § 50 zákona č. 108/2006., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

V ………………..   dne………………      ……………………………v.r. 

                                                                             podpis zastoupeného 

 

Tuto plnou moc, pověření přijímám 

 

V ………………..   dne………………      ……………………………v.r. 

                                                                             podpis pověřeného 
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Seniorcentrum POHODA 
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem 

Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka 

Tel.: +420 471 212 009, E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz 
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 

 

 

Já, níže podepsaný/á:……………………………………………………… 

 

Narozen/a ……………………………. 

 

Trvale bytem: ………………………………………………………….. 

 

Rodné číslo………………………. 

 

 

Stvrzuji svým podpisem, že souhlasím s uložení podané „Žádosti o ubytování 

a poskytování sociálních služeb“ do Seniorcentra Pohoda o.p.s. v Dubí. 

 

 

V ………………………….             dne…………………………... 

 

 

podpis Žadatele………………............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


