ŽÁDOST
o umístění
do Zámečku Střelice
Typ služby:
	Domov pro osoby se zdravotním postižením (celoroční pobyt)

Týdenní stacionář
Domov pro osoby se zdravotním postižením - Tréninkové bydlení
Denní stacionář

(zaškrtněte tu službu, o kterou žádáte. Lze uvést všechny služby)







Den podání žádosti:

Rodné číslo žadatele (přesně podle obč.průk.)

1. Žadatel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                      Příjmení ( popř. rodné jméno )                                                           jméno ( křestní )


2. Narozen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                        den, měsíc, rok                                       místo                                              

3. Bydliště ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Státní příslušnost ……………………………………………………………… národnost ………………………………………………………
5. Rodinný stav : svobodný (á), ženatý, vdaná, rozvedený (á), ovdovělý (á) , druh /družka
    telefon:  …………………………………….                             e-mail: …………………………………………………………..
   ( telefon zákonného zástupce/opatrovníka )
6. Absolvoval povinnou školní docházku – ANO – NE *), adresa školy …………………….. …………………………………….…

    Osobní záliby žadatele ( zahradnictví, řemeslo, vaření a  pod.) ……………………………………………………………………
7. Invalidní důchod -  ANO – NE *), jiný příjem – ANO – NE *)

    Příspěvek na péči – ANO – NE *),  měsíčně Kč
    - nepovinný údaj
8. Jiný příjem žadatele (z pozemku, budov) jaký 
Měsíčně Kč
Od koho ?







9.  čím žadatel odůvodňuje nutnost umístění do zařízení ? ……………………………………………………………………………………...
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………









10. . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Jméno adresa zákonného zástupce, je-li žadatel(ka) omezen ve svéprávnosti (rozhodnutí soudu v  …………………
……………………………………………………………. ze dne …………………………č.j. …………………………………………………..).
11. Chůze - *)
	zcela samostatný

s částečnou podporou – jakou ………………………………
za použití ortopedických pomůcek
pomocí invalidního vozíku
zcela upoután na lůžko
	Míra závislosti žadatele - *) 

	zcela závislý na pomoci druhé osoby
	částečné závislý – potřebuje pomoc v těchto oblastech -

	komunikace – ano/ne – upřesněte………………………………………………………………..

oblékání   - ano/ne – upřesněte …………………………………………………………………..
hygiena   - ano/ne  - upřesněte …………………………………………………………………..
stravování – ano/ne -  upřesněte …………………………………………………………………
aktivizační činnost – ano/ne – upřesněte…………………………………………………………
rehabilitace – ano/ne - upřesněte …………………………………………………………………
jiné - …………………………………………………………………………………………………..
	samostatný




	




13.  Byl žadatel již dříve umístěn v některém zařízení ? Ano – ne *)
       Ve kterém ? ………………………………………………….od ……………………………….do …………………………………..………
        …………………………………………………………….…..od …………………………….…do …………………………………………..
        Proč ze zařízení odešel? ( byl propuštěn ? ) ………………………………………………………………………………………….……..

14. Prohlášení žadatele ( zákonného zástupce) :
       Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě. Jsem si vědom toho, že nepravdivé údaje by měly za následek
       případné požadování náhrady vzniklé škody, event. i propuštění ze zařízení. 

Souhlasím, aby poskytovatel podstoupil žádost k posouzení svému smluvnímu lékaři a v případě nedoporučení žádost odmítl.


                                                                                                       …………………………………………………………………………….
                                                                                                              Čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného
                                                                                                                 Zástupce ( u zákonného zástupce uveďte jeho adresu )


       Dne …………………………………………………. pošta …………………………………. telefon ……………………………………..

*) Škrtněte, co se nehodí.

                                                           

15. Souhlas se zpracováním osobních údajů :
       V souladu s ustanoveními zákona č.  101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svým podpisem 
       uděluji  souhlas  ke  zjišťování,  shromažďování  a  uchovávání  osobních a citlivých  údajů  pro řízení o přijetí do zařízení, a to až do doby          jejich archivace a skartace.

                                                                                                     
                                                                                                     ……………………………………………………………………………….
                                                                                                     Čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce

                                           



*) Škrtněte, co se nehodí





Přílohami žádosti jsou:

lékařská zpráva praktického lékaře ( včetně bodu 6 a, b na tiskopisu „Vyjádřeni lékaře…“)
zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jej žadatel navštěvuje nebo je z lékařské zprávy patrno,                     že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné,
je-li žadatel omezen ve svéprávnosti -  rozsudek soudu o omezení ve svéprávnosti 

VYJÁDŘENÍ  LÉKAŘE							
o zdravotním stavu žadatele
o umístění do ústavu sociální								
péče pro dospělé										    


											…………………………………………
Doklad  k žádosti										              rodné číslo žadatele
1.	Žadatel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
                          Příjmení ( u žen též rodné)                                                    jméno

        Narozen …………………………………………………………………………………………………………………………………………
                 den, měsíc, rok                                                                                místo

bydliště ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                  místo                                           ulice                                      číslo                                          okres

              …………………………………………………………………………………………………………………………………………
                  pošta                                                                                         směrovací číslo

2. Anamnéza ( rodinná, osobní, pracovní ) :
3. Objektivní nález ( status praesens generalis; v případě orgánového postižení i status praesens localis ) :
4. Duševní stav ( popř. projevy narušující kolektivní soužití ) :
5. Diagnóza ( česky ) :                                                                                     Statistická značka hlavní choroby 
                                                                                                                         podle mezinárodního seznamu
a)	Hlavní                                                                                                        
b)	Ostatní choroby nebo chorobné stavy



6. přílohy     a) popis RTG snímku plic ne staršího 1 měsíce (pouze v případě,že je u žadatele v diagnóze onemocnění hrudních orgánů). V případě onemocnění hrudních orgánů musí být přiloženo i vyjádření územně příslušného odborného lékaře pro nemoci plicní a tuberkulózu
                    b) výsledky vyšetření na bacilonosičství
                    c)  podle potřeby ( na návrh ošetřujícího lékaře nebo vedoucího lékaře sociálního zabezpečení v okrese ) výsledk-
                         ky vyšetření neurologického,  psychiatrického,   ortopedického,  resp.  chirurgického  a  interního, popř. labora-
                         torních vyšetření.

7. Je   schopen  chůze  bez   cizí   pomoci                                             ANO        NE *)
    Je upoután trvale – převážně*) na lůžko                                            ANO        NE *)
    Je schopen sám sebe obsloužit                                                         ANO        NE *)
    Pomočuje se                                 trvale                                             ANO        NE *)
                                                         občas                                             ANO        NE *)
                                                         v noci                                             ANO        NE *)
potřebuje lékařské ošetření              trvale                                             ANO        NE *)
                                                         občas                                             ANO        NE *)

Je pod dohledem specializovaného oddělení
Např.plicního, neurologického, psychiatrického,
Ortopedického, resp. Chirurgického a interního,
Poradny diabetické, protialkoholní apod.*)                                             ANO      NE *)

Potřebuje zvláštní péči – jakou :


                                
8. Jiné údaje :











Dne …………………………………………………….                                         ……………………………………………………………….
                                                                                                                                              Podpis vyšetřujícího lékaře





                                                                        ……………………………………………….
                                                                                    Razítko lékaře, zařízení *)



*) Nehodící se, škrtněte !

