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Žádost o poskytnutí sociální služby – Sociálně terapeutické dílny 
(Informace nezbytné pro poskytnutí sociální služby) 

Jméno a příjmení *:  

 

 

Rok narození:  

 

Bydliště:  

 

 

Kontaktní údaje (tel., e-

mail): 

 

 

 

Opatrovník   ANO                 NE 

(pokud ANO, doplňte, prosím jméno, adresu, kontakt, rozsah zastoupení)           

 

 

 

Využíváte jiné sociální 

služby? 

 ANO                 NE  

(pokud ANO, doplňte, prosím, které sociální služby a v jakém rozsahu) 

 

 

 

Ve kterých oblastech života 

potřebujete podpořit? ** 

(označte křížkem) 

 Nácvik samostatnosti  

                         (péče o vlastní osobu, domov, zajištění stravy)     

 Nácvik komunikace  
                            (zapojení do společnosti, překonání ostychu, sociální dovednosti) 

                 

 Výběr a zajištění volnočasových aktivit 

         

 Nácvik a upevňování pracovních návyků a dovedností             

               

 Začlenění na chráněný/otevřený trh práce                            

Co dále očekáváte od 

sociální služby? ** 
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Další důležité údaje, např. jaké máte potíže nebo problémy? ** 

 

 

 

 

 

 

  Souhlasím s tím, aby byly tyto informace použity pro jednání se zájemcem o službu a pro jejich 

případné založení do pořadníku. 
 

  Byl/a jsem informován/a, že osobní údaje budou zpracovávány z důvodu tzv. předsmluvního ujednání 

(dle § 6 odst. 1 písm. b, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), a to do doby, kdy budu jako zájemce 

odmítnut, (následně mohou být tyto údaje drženy a zpřístupněny výlučně orgánům kontrolujícím využívání 

a poskytování sociálních služeb). Pokud bude se mnou následně uzavřena smlouva o poskytnutí sociální 

služby, budou tyto údaje zpracovávány z titulu uzavření této smlouvy.  
Datum a podpis zájemce 

(opatrovníka) 

 

 

 

 
 

* Pokud chcete být anonymním uživatelem, uveďte pouze jméno (případně přezdívku) a bezpečný kontakt pro zpětnou 

vazbu. 

** Údaje potřebné pro vhodné nastavení služby. 


