
                         Armáda  spásy Azylový dům
                                    Centrum sociálních služeb
                      Nákladní 7, 360 05 Karlovy Vary

           Žádost o ubytování na AZYLOVÝ DŮM

Jméno a příjmení žadatele/ky:………………………………………………………………..

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

Doklady (ano/ne):………………………………………………………………………………

Trvalé bydliště:
…………………………………………………………………………………………………..

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

Telefonický/emailový kontakt:………………………………………………………………

Máte opatrovníka? Pokud „ANO“, uveďte jméno a kontakt na opatrovníka. :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Důvod žádosti:
Popište svou situaci a kde nyní pobýváte?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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



Oblast potřeby, podpory, představy a očekávání zájemce od služby azylový dům,
oblast spolupráce, osobní cíl: 

S čím a jak vám může sociální pracovník pomoci?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Jak často by jste se chtěl/a se sociálním pracovníkem scházet? ……………………………

Čeho byste prostřednictvím této sociální služby chtěl/a dosáhnout? Kde by jste se viděl/a za tři 
měsíce? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Oblast finančních možností: 

Druh příjmu:.…………………………………………..    Kdy:………………………………

Kontakt na sociálního pracovníka (hmotná nouze):

 …………………………………………………………………………………………………

Cena za ubytování v azylovém domě je 4030,- Kč/31 dní (130-Kč /den), budete mít dostatek financí na 
úhradu? Zůstane Vám po úhradě platby za ubytování částka životního minima (2200,- Kč)?

Existují nějaké informace o vašem zdravotním stavu, které by mohly ovlivnit Váš pobyt na 
azylovém domě? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



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

Zájemce dává tímto souhlas,  aby Centrum sociálních služeb Armády spásy v Karlových Varech

shromažďovalo  a  zpracovávalo  mnou  výše  uvedené  osobní  a  citlivé  údaje  a  mnou  dodané

dokumenty. Byl/a jsem detailně seznámen/a s hlavními zásadami při shromažďování a zpracovávání

osobních dat. Byl/a jsem poučen/a, že tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat. V případě

odejmutí souhlasu je Armáda spásy povinna písemné i elektronické údaje zlikvidovat. Požadovaná

služba nebude poskytnuta.

Armáda spásy se zavazuje, že uvedená data nezneužije, nebude jej bez schválení uživatele

poskytovat třetím osobám a zajistí jejich dostatečnou ochranu.

Zájemce prohlašuje, že byl seznámen se základními informacemi o službě azylový dům.

V Karlových Varech, dne:…………………………………….. 

Podpis zájemce:……………………………………………….. 

Převzal/a:……………………………………………………...

Vyhodnocení žádosti: PŘIJAT/NEPŘIJAT. 

Výsledek z porady týmu pro azylový dům
Se zájemcem bude uzavřena smlouva:
1. ANO:
2. ANO, po:

 doložení posudku registrujícího praktického lékaře
 úhradě
 ověření finančního příjmu
 domluvě
 jiné:........................................................................................................................

3. NE:
 zařízení neposkytuje sociální službu o kterou osoba žádá,
 plná kapacita,
 zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby,
 zájemce má aktuální zákaz služeb.

V Karlových Varech dne: …...........                         …
………………………………………

             podpis sociálního pracovníka


	Centrum sociálních služeb

