\/.

k1,

\2

n

Zádost
o umÍstění
do ústavu
soctálnípéče
prodospělé
občanf.)

občanskýprúkaz

c t'2)

čb|o

6éÍie

MěÚ
odborusoc.věcÍazdravotnictvÍ
RazÍtko

Denpodán|žádostioÓoru soc. věcta zdravol Měu

Rodnéěb|o žadatg|e(ýesně podle obč.pnjk.)

žqAqla!

inóno (lďesrl|)

(popř.Íoůóinéí|o)
Př|menÍ
2 Naro

den.měsh' rok

mb'to

olm6

3 Flvr|llělÁ

á státnÍ ď[cJušncLct

námďrGl

5. Rodinnýstav:svoboď|ý(á).Ženaý vdaná,roarederrý(Á).
ovdolě|ý(á)
toáoučený(á).
Žijesdruhem,sdružkou.)
mrlxinÍ rarrástrúnÍ íiako):

6. Životní oovo|ánÍ ínůvx|nÍ. wrřlnl

osobnÍzáiby Žadate|e
(zájemo hospodářsvi,zahradnictv|
řemes|o'vďenÍapod.)
7. Je.|i Žadate|dúďtodcem. druh djďtodu:

čís|o
výměru:

měsEnělG:

8. Jiný př|jemŽadate|e(z pozemku,budw)jaý

MěsĚněKě

Od koho?

Žgdatale

9. M4stek:
hotovostíukoho?l

}JanŽela. manŽol|$ť)

VÁ|aoy (Koa íJ
mhlx{4vkv

/rr knhn2l

nemovitosti(druh'ýméra a kde?)
Životnípojistky(s uvedenú.rr
pojišťovny
a čbe|pojistek)

1o. Žadate|byd|íve V|astnÍm
domě . v|astnÍm
bytě . podnájmu. u přibuznýďr- v naturánÍnbytě. s roďnou . osamě|e.)
nnňal

nhrhrantieh

mícrnacrí.

Budu . li do Ústavu přijat,dám . nedám.)vlastníbyt k dispozio oÚ

l1. Čím žadate| oclůvoclňIli

qváho

rrmí<tÁnÍ v tislavlt2

.)
Škrtnětg,co se nehodÍ.
..)
Jde o ústavy pro staré občany a občany s tě|esným, smys|ovym nebo mentálnlm postíŽenkn
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12.Jména rodiču.i kdyŽ zemře|i
Oton

imónoa přijmenÍ
.

rok narozenÍ

je.r neŽiw' ioho bydi$ě

ro|tnarozeď

ie.|i nažiw. jejÍbydiště

Matka

jménoa přlmenÍ(tóŽrodné)

l3

Jmóno a př[menÍmanže|a(ky).a to i v přpadě' že manŽel(ka)zemře|(a}nebo Ínanže|stvÍ
býo roaredeno čiroz|ouěarrc.).
u manŽelky uvedte téŽjejííodnéjméno.

14' osoby žijícívespo|ečnódomácnosti: manžel(ka}.Íodičo'děti. vnuci. ze( snacha:

Přbuzensý
poměr
k Žadateli

Jménoa přt1mení

Data
naÍozenÍ

Stav

Počet
n€zaoPatř.
děí

ZaměstnánÍ
povolánÍ

lúósÍčnívýdě|ek
nebo jiný přiem

|5. Manže|(ka)'
rodiěe,děti, vnuci. zeťovóa snachy.bydlícímimospo|ečnou
domácnost:

Přbuzenslcý
poměr
k žadatg|i

Jménoa přfmenÍ

ÍÁ

9rn}

rnr{inní

nříc|rtěniÁ

..-i

aamaharr

mřnwa

Jmóho eďssazá.brn&rozástJpoe.F{žadal.lrbalerr
-^)^^

.) ŠkÍř'ěto,co se
nehoď.

Data
narození

Stav

Poěst
nezaopatř.
dětí

ZamóstnánÍ
povo|ánÍ

Přesná adresa

rala)

zprisobibsti k.p-ávnkn úkonŮm(rozhoďtutÍsoudu v
ň i

).

t8. Kdo rÉ být zpraven o váŽnóm onomocněnÍnebo úrnrťŽadatg|e,hJde.[ do uswu Pqat?
|mÁaa

a

nř*n4

adrma.

tdAíÓn

t9. Pořkfil Žadate]ávóť? Ano. ne.)

VtamalaÁq7

ňó.\

Á

ěÍGt,^ lonitimmo.

to|oíon.

nně

přáníína zptbobu pohřbenÍlemoŽnopňhtEetjen pokud bt.ldeposlaráno o Úhradu.
Ke zvláštnÍrm

do
9rař

Va

nrločol?

Lraróm

/hvl

nlnnr

írcrarrrr hv ci taáara|

rě rán2\

nř4l

hr]t rrmícrěn9

/|-tanmrArio

co rv&f

a|o<nnň

ři

ristew].

24. Proh|ášenÍ
žadate|e(zákonnéhozástupcs):
Proh|ďuji, že veškeró Údaje v tóto Žádosti jsem uvedl pravdivě.Jsem si vědom toho, Ž€ n€ pravďvó údajeby měý za následek přÍpadné
požadoviánÍ
náhrady Vznikló škody.event-i propuštěnz ústavu.

;il;;;;; ;; ;;;;;;;.,*"*^;
;;;,;;
zásfupceWeďtsjehoadÍ€ s u)
zástupcg(u zákonného

25. Obecnknu')
l/ěstskómu úřadu.)

zsiménapokudjd€
Na vědom Í. Žaaarne,abyste údaieuved€ n é v Žádostipřešeři|iazas|atinám svó vy|ádřenÍ,
a) o nalóhavostiumbtěnÍŽadate|e
v úslavusociánÍpéč€ ,
a|koho|uapod.)'
b) o jeho osobnlv|astnosti(povahovóvlastnosti,snášgn|ivost,
navyklénaduŽíVánÍ
c) možnostza|isťtpéěio Žadat€ | s pďovatelskou s|užbou.

Žádost vratle
odborusoc.věcÍazdraVotnictvÍMěÚvK|atovech.....................

razÍlkoa oodoisvedoucitroodborusoc. věcl a zdravot.MěU
.; Škrtnote.co
se nehoď.

odbor sociánbh věd a zdravotnict.ýí
MěÚ

. nedoporučup.)
PodepsanýMěÚ doporučuje
po vyšetřenÍ
umbtěnÍžadatelev rlstarusociánÍpóčez Eób důvodŮ:
(osamě|ostŽadate|e.zdfavohÍsav, pncovnÍzástuhy,cobní v|asřpsti Žadatglo.ínoŽnostzďtť'nÍ pečwate|ské
sluŽbyapod.)

tztllka

podpis sociánho pracovnÍkaMéÚ

27. Návrhodborusociá|nbhvécÍazdravotnicví:

28.RozhodnutÍ
Dne

o umístěnÍ
v Úsp toot

DŮvo{ rozhodnutÍ:

29. RozhodnutÍ bv|o žadata|i za<Hno rírra

.1Šxrtnote.
co se nehodÍ.

hvla

vYJÁDŘENíuÉKaŘe
o zdravotním
stavuŽadatele
o umístění
do ÚstavusoctátnÍ
péče
pro dospěléobčany

průkazžadate|e
občanský

RodnéčbloŽadatele
průkazu)
(d|eobčarsk6ho

Dok|adk Žádosti

1. Žadatet

sórie

čbb

přjmenÍ(u žentéŽrodnéjméno)

jméno

narozen
bydliště

čÍs|o
novó/staré
pošta

okres

směrovacíčÍs|o

2. Anamnéza(rodinná,
pracovní):
osobní,

3. obJektivnínález (statuspíaesensgeneralis:
v př.4radě
postižení
orgánového
i status|oca|is)

DuševnÍstav (popř.projevynarušuj.cí
ko|ektivnÍ
souŽitÍ):

q

Diagnóza

(česky):
a) hlavnÍ
b) ostatnÍchoroby
nebo chorobnéstavy

PřÍlohy

je indjkován.V případóonemocněnÍhrudních
pop.i9.{9 snímkuplic, pok-ud.
orgánŮ musíbyt přiloženo
i vyjádřeníÚzemně přís|ušného
odborného
|ékářepro nemocip|icní
a tuberku]ózu
b ) výsledkyvyš€ t řgnína bacilonosičstvÍ,
pokudje indikováno
c) pod|e po|řeby . na návrh ošetřujícího
|ókařenebovedoucÍholékařezabezpečenívokrese
(v.kraji)..
výsledkyvyšetření
neurobg.ckó|ro,
psychiatrického,
ortopedickó.ho,
resp.chirurgic*óho
popř. |aboratornbh
a interního
vyšetřenÍ.

S tatistickáznaěka hlavnÍchoroby
podlemezinárodnÍtro
s€ z namu

4l
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7. Je schopen chŮze bez cizípomoci
Je upoután trva|e. převáŽnĚj na lůžko
Je schopen sám sebe obslouŽí

.Jg pod dohIedemspecializovaného
oddělenř
např. plicní|ro,neurobgÉckétp;
pychianickótro;
o rlopedického, resp' ďtirurgíckóhoa internÍho.
.)
díab9tické,
protíalkoho|n
íapod.
ry1-a!nv.
Potřebuiezv|áštn
- jakou:
ípéči

ANo
ANo
ANO
ANo
ANo
ANo
ANo
ANO
Alíto'

NEj
NEj
NE)
NEI
NEj
NE)
NEj
NEj
NE)

8 ' J i n éú d a J e :

VyJádřenívedorrcholókařesociá|nfuozabezpďgnÍvokrese(vkají))ovhodnostiumístěnÍžada"m
péčepro dospě|é
oběany.

podpis (menovka)
) Nehodblse škrtnětg

