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Ž Á D O S T  
O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 
Jedná se o dočasné poskytnutí ubytování, které pomáhá řešit momentální tíživou životní 
situaci. Doba trvání pobytu je zpravidla nepřevyšující jeden rok. 

Zájemkyně souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném 
pro vedení evidence zájemců o poskytnutí soc. služby. Tyto údaje jsou přísně důvěrné a bude s nimi 
zacházeno dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
Souhlas vydávají po dobu evidence jejich žádosti.  

 

Zájemkyně:        
 
Jméno : ………………………………….............. Příjmení : ………………………………………………….. 
 
Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa současného bydliště:…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum narození:………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kontaktní telefon: ………………………………………………… 
 
Důvod žádosti :  

□ domácí násilí        □ rozvod               □ odchod partnera           □ neshody v rodině  
 
□ výpověď z bytu        □ jsem na ulici      □ neschopnost platit        □ živelná pohroma 
 
□ jiné…………………………………………………………………………………………….. 

 
Nezletilé děti: 

Jméno a příjmení Datum narození 
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Jak a kde jste řešili svoji situaci před podáním žádosti do azylového domu? 
 
 
 
 
 
Co potřebujete: (zakřížkujte, v jakých oblastech byste potřebovali podporu pracovníků sociální 
služby) 

 
 

POTŘEBA X 

Ubytování včetně navazujícího bydlení  

Zařazení se a udržení se na trhu práce 
 

 

Identifikační doklady(občanský průkaz, cestovní doklad, 
rodný list, povolení k pobytu) 
 

 

Hospodaření s finančními prostředky  

Řešení dluhů  

Využití sociálních dávek . dávky hmotné nouze, přídavky 

na děti, rodičovský příspěvek, mimořádná okamžitá 

pomoc apod 

 

Hmotné zabezpečení – peněžitá pomoc v mateřství, 

invalidní důchod, sirotčí důchod, vdovský důchod 

 

Péče o děti  

 
Datum podání žádosti:                                                        Podpis zájemkyně   ………………………………………. 

 

Upozornění: Žádost má platnost 1 měsíc od data přijetí. Aktualizace žádosti – telefonicky 

na tel. čísle: 737230843 nebo osobně. Pokud k aktualizaci ze strany zájemce nedojde, bude 

žádost vyřazena z Evidence žádostí o poskytnutí sociální služby. 

 

Vyjádření poskytovatele k podané žádosti. 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                 Podpis poskytovatele:  

                                                                             vedoucí Centra“PRO“ Boskovice 

                                                                             Bc. Jana Kaštovská 


