Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany, č. účtu 0571374399/0800 IČ 73633321
tel. 603 175 004, 736 711 253, 380 123 602
www.nazaret.cz, nazaretdilna@centrum.cz
Registrovaná sociální služba: Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny

Žádost o poskytování sociální služby
Žadatel:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………..……………………………………
Datum narození : ………………………..
Bydliště:………………………………………………………………………...………………………………
Telefon: ………..………………………….. E-mail: ………………………………………………..…………
Je žadatel omezen ve svéprávnosti: ano - ne
Zástupce, opatrovník, blízká osoba, se kterou můžeme jednat v případě potřeby:
Jméno a příjmení:……………………………………Poměr k žadateli: …………………..………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………...……………….
Kontakt: …………………………………………………………………………….…………………………
(telefon, e-mail)
O jaké nabízené služby máte zájem? (zakroužkujte):
• Centrum denních služeb
ano - ne
• Sociálně terapeutická dílna
ano - ne
• Fakultativní služby (doprovod, přeprava) ano - ne

Stručné zdůvodnění žádosti (Proč máte zájem navštěvovat Nazaret? V jaké jste situaci?):
…………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………….………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………
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Očekávání a přání žadatele (Co očekáváte od Nazaretu? Jaké jsou Vaše představy o průběhu služby? Co
přesně od nás potřebujete? ):
…………………………………………………………………….…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………….………………….

V souladu se zákonem 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a
uchovávání mých osobních údajů, které souvisejí s přijetím Centra denních služeb / Sociálně terapeutické dílny. Nazaret je
zavázán tyto údaje nikomu dalšímu nesdělovat. I tento souhlas může být kdykoli odvolán.
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě.
Prohlášení Nazaretu, střediska DM CČH:
Zařízení prohlašuje, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje žadatelů shromažďuje a
zpracovává pouze pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a že jsou podle vnitřních předpisů zařízení zabezpečeny
proti zneužití.

V Borovanech dne ....................................

…………………………………………………….
Podpis žadatele / zákonného zástupce

