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Jednání ze dne:        

Zájemce/zájemkyně o službu 

 

Příjmení: ……………………….................…………………              Jméno: …………………………....................................... 

 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………...……………………………........................................................ 

Adresa, na které se zájemce/zájemkyně zdržuje  

(např. u příbuzných – pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště): 

 

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

 

Datum narození: ………..............................……………  

 

Jednání proběhlo (kde, za účasti): ………………………...….........................................………………………...……………. 

 

Jméno a příjmení ošetřujícího lékaře: …….......................……………………...... Telefon: …............................…… 

Nejbližší příbuzní nebo zákonný zástupce 

Jméno a příjmení, vztah ke klientovi: ………………................................................…………………………………...…... 

 

Adresa: ………………………………..................................…………………................. Telefon: …............................…… 

 

Jméno a příjmení, vztah ke klientovi: ………………................................................…………………………………...…... 

 

Adresa: ………………………………..................................…………………................. Telefon: …............................…… 

Sociální anamnéza 

(zázemí rodinné, bytové poměry, adresy a kontakty na rod. příslušníky, zájmy atd.) 

Popis nepříznivé situace 

(co zájemce o službu vnímá za problém a jak si představuje jeho řešení – proč o službu žádá, jak byla situace 
řešena dříve – proč už to tak nejde, popis zdrojů zájemce – fyzické a psychické schopnosti, vysoký věk, 
zdravotní stav, krizová situace apod., popis zdrojů blízkých osob – možnosti pomoci rodinou, přáteli, popis 
veřejných zdrojů – běžně dostupných služeb - důvody jejich nevyužívání) 

Bydlení, rodinné zázemí, pomoc rodiny, tíživá sociální situace: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Zájmy 

 

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

 

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

 

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

 

Další informace, které zájemce uvádí 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Stanovené cíle 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Výsledek jednání (dohodnuté kroky, další postup) 

 

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

 

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

 

Zájemce byl seznámen s možností využití služby: které služby může z poskytovaných služeb využít a co daná 
služba obsahuje (vnitřní pravidla PS), byl seznámen s ceníkem za poskytované služby, byl mu předán 
informační leták, dále byl seznámen s místem poskytování služby a časem poskytování služby a o nutností 
sepsaní písemné smlouvy o poskytování služby a vedením individuálního plánu péče. Vzor IPP a smlouvy byl 
konkrétně probrán se zájemcem. Zájemce obdržel kontakty na poskytovatele a byl obeznámen s možností 
poskytování jiných sociálních služeb v blízkém okolí. 

 

Žádám o zavedení níže uvedených služeb ode dne: ……………...............................................……………………....... 

 

Základní sociální poradenství – informace potřebné k řešení sociální situace poskytujeme zdarma. 

V době od 7,00-15,30 hod pondělí–pátek osobně na adrese: Julia Fučíka 873,504 01 Nový Bydžov na 
telefonu: 495 491 180, 736 601 096   nebo pomocí e-mailu: sHolmanova@seznam.cz. 

Ceník úkonů sociálních služeb je dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 – změna 391/2011 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách s účinností zákona od 1.1.2007. 

Ceník služeb schválen správní radou Duhy o.p.s.  dne 18.10.2016. 

 

Zájemce souhlasí s tím, aby pověření pracovníci poskytovatele zpracovávali poskytnuté osobní údaje 
k zajišťování všech úkolů, které vyplývají z jejich činnosti ve vztahu k osobě zájemce v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a to po celou dobu 
poskytování sociální služby. 

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zájemce a nakládat s nimi v souladu se 
zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Zájemce bere na vědomí, že sjednané úkony se týkají pouze jeho a nebudou poskytnuty druhé osobě. 

 

 

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

    Za Duhu o.p.s.                                                                  Podpis zájemce/zájemkyně 


