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DP/OA/Soc/01 
 

ŽÁDOST 

o poskytování sociální služby v Denním pobytu Přerov,  
Purkyňova 16, 750 02 Přerov, tel.: 581 210 669 

 

Žádost o terénní sociální službu: 

□ Osobní asistence – sociální služba je určena osobám 
se zdravotním postižením a osobám s jiným 
zdravotním postižením. Služba je poskytována osobám 
bez omezení věkové hranice. 

Podací razítko: 

 
1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE 

Příjmení: Jméno: 

Titul: Datum narození: 

 
Trvalý pobyt: 

Obec: Část obce: 

Ulice: 

Číslo popisné: Číslo orient.: PSČ: 

 
Současné bydliště (nevyplňuje se v případě, že je totožné s trvalým bydlištěm): 

Obec: Část obce: 

Ulice: 

Číslo popisné: Číslo orient.: PSČ: 

 
2. ÚDAJE PRO NAVÁZÁNÍ KONTAKTU S ŽADATELEM 

Telefon: E-mail: 

 
3. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽADATELE (vyplňuje se v případě žadatele mladšího 18 let) 

Příjmení: Jméno: 

Telefon: E-mail: 



Trvalý pobyt: 

Obec: Část obce: 

Ulice: 

Číslo popisné: Číslo orient.: PSČ: 

 
4. SVÉPRÁVNOST ŽADATELE (vyplňuje se v případě žadatele staršího 18 let – nehodící se škrtněte) 

Žadatel je svéprávný        /        žadatel je omezen ve svéprávnosti 

 
5. OPATROVNÍK/ČLEN DOMÁCNOSTI (vyplňuje se v případě ustanovení soudním rozhodnutím) 

Příjmení: Jméno: 

Telefon: E-mail: 

Trvalý pobyt: 
Obec: Část obce: 

Ulice: 

Číslo popisné: Číslo orient.: PSČ: 

 
6. POŽADAVKY NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

 

 
 

7. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

□ Sociální služby města Přerova, p. o., zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a 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) – GDPR a dle Zásad zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách 

organizace. 

□ Sociální služby města Přerova, p. o., zpracovávají a shromažďují osobní údaje pouze pro účely 

stanovené v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. Osobní údaje se zpracovávají po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem 

Sociálních služeb města Přerova, p. o. 
 

8. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 

Žadatel/zákonný zástupce/opatrovník/člen domácnosti prohlašuje, že veškeré údaje v této 
žádosti uvedl pravdivě.  
 

 
 

podpis žadatele/zákon. zástupce/ 
opatrovníka/zastup. člena domácnosti 

 
V                                              dne 



 
K ŽÁDOSTI O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY JE NUTNO DOLOŽIT:  

□  kopii soudního usnesení o ustanovení opatrovníka (v případě omezení svéprávnosti 

žadatele) a kopii soudního rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele. 

□  kopii soudního usnesení o ustanovení opatrovníka nebo zastoupení členy domácnosti 

v případě, kdy svéprávnost žadatele není omezena, ale pro samostatné právní jednání 

k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby je ustanoveno výše uvedené 

zastoupení žadatele. 


