
 
 

 

 

ŽÁDOST  

o poskytnutí sociální služby azylové domy 

 

 

 v Azylovém domě FILIA  

Nerudova 7, 370 04 Č. Budějovice, č. tel. 387 427 168 

mob. 602 719 536  
e-mail: ADN.CB@seznam.cz  

 

  

pro matky s dětmi a těhotné ženy  

  

*ano  

  

pro ženy  
  

*ano  

                        * nehodící se škrtněte  
 

 

1.    ___________________________________________________________________   2.  _______________________   

            jméno a příjmení zájemce o službu, titul              datum narození 

 

 

3.    _________________________   

            státní příslušnost  

 

 

4.    ___________________________________________________________________________ PSČ______________ 

            trvalé bydliště žadatelky  

 

 

5.    ___________________________________________________________________________ PSČ ______________ 

            kontaktní adresa 

 

 

6.  Nezaopatřené děti, které budou se mnou v azylovém domě ubytovány: 

 

(1) Jméno __________________________________________________  nar. __________________ 

 

(2) Jméno __________________________________________________  nar. __________________ 

 

(3) Jméno __________________________________________________  nar. __________________ 

 

(4) Jméno __________________________________________________  nar. __________________ 

 

(5) Jméno __________________________________________________  nar. __________________ 

 

 

Zde nevyplňujte – poznámky Azylového domu FILIA 

 

Ev. č.       /  

 

Datum přijetí žádosti:  

 

Žádost přijal:   
 

Smlouva č.               /          

Poznámka/způsob vyřízení: 



 

 

7. Důvody k podání žádosti o ubytování v azylovém domě (uveďte, prosím, v jaké tíživé sociální situaci se nacházíte 

a co očekáváte od poskytnutí sociální služby, o kterou žádáte).  

 

 

 

 

 

8. Termín, od kdy požadujete ubytování v azylovém domě: od ......................................................... ......  

  

 

9. Předpokládaná doba pobytu:  ............................................................................................................... 

 

 

10. Souhlasíte se zařazením Vaší žádosti do pořadníku? (v případě, že není v době podání žádosti v azylovém domě volné 

místo) 

*ano *ne 

* nehodící se škrtněte 

 

 

11. UPOZORNĚNÍ:  

A) Sociální služba je poskytována max. na 1 rok. Přijetí do azylového domu probíhá podle předem schválených kritérií. 

B) Poskytování služby pro matky s dětmi je omezeno nedostatečnou velikostí volných pokojů pro matku s více dětmi. 

C) Žádost můžete poslat poštou na adresu poskytovatele sociálních služeb (adresa viz přední strana žádosti 

nahoře) nebo na adresu azylového domu. Můžete jí také naskenovat a poslat mailem či ji osobně zanést do 

azylového domu (mají nepřetržitý provoz). Jestliže si nebudete vědět rady s vyplněním žádosti nebo budete 

potřebovat něco vysvětlit, obraťte se naše pracovníky v azylovém domě. Adresy i telefonní čísla zařízení jsou uvedeny 

na přední straně žádosti.  

D) Služba se poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, před jejím uzavřením je nutné osobní jednání 

v azylovém domě, aby mohl být dohodnut rozsah poskytovaných služeb. V příloze žádosti Vám pro Vaši informaci 

předkládáme nabídku základních činností, které Vám můžeme v našich zařízeních poskytnout a Sazebník úhrad. 

K sepsání smlouvy je nezbytné předložit platné osobní doklady. Úhrada za ubytování se platí měsíčně předem, pokud 

není domluveno jinak. V azylovém domě je nutné uhradit návratnou kauci ve výši uvedené v Sazebníku úhrad, do 

termínu domluvenému ve smlouvě o poskytování sociálních služeb. 

 

Informace o zpracování osobních údajů  

V rámci poskytování sociální služby v organizaci Jeslová a azylová zařízení zpracováváme Vaše osobní a citlivé údaje, 

které jste uvedla v této žádosti. Údaje jsou potřebné pro ověření, zda spadáte do cílové skupiny osob, kterým službu 

poskytujeme. Dále i jako podklad pro uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby, a také pro dodržení zákonem 

stanovené evidence zájemců. Z každého jednání s Vámi je proveden záznam, který se v případě uzavření smlouvy společně 

se žádostí stává součástí Vaší dokumentace.  

K osobním a citlivým údajům v dokumentaci mají přístup pouze pověření pracovníci (ředitel, sociální pracovníci, 

pracovníci v sociálních službách a kontrolní orgány), kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Dokumentace je uložena 

v uzamykatelných skříních v kanceláři sociálních pracovníků a v počítačích chráněných přístupovými hesly. Archivace 

dokumentace probíhá v souladu se zákonnými předpisy a Spisovým a skartačním řádem organizace.  

V rámci ochrany osobních údajů máte právo po nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V těchto případech 

se prosím obraťte na našeho pověřence (kontakt je na našich webových stránkách nebo Vám ho poskytne vedoucí sociální 

pracovník). Nahlížet do dokumentace a případně si vyžádat kopii z osobní dokumentace lze po domluvě s garantem služby. 

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete si podat stížnost v rámci naší organizace nebo můžete 

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Na webových stránkách organizace jsou dostupné Informace o zpracování osobních údajů. 

 

12. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU:          

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje v žádosti uvedla pravdivě. Jsem si vědoma, že nepravdivé údaje by mohly mít za 

následek ukončení poskytování sociální služby.  

 

13. Uvádím kontakt, jehož prostřednictvím se můžete se mnou snadno spojit: 

 

       Č. telefonu ……………………………………………… 

 

       Email: ……………………………………………………      

 

       Dne …………………………                                                                  ……………………………………………… 

vlastnoruční podpis zájemce o služby 


