
 DOMOV BŘEZINY, p.o.  
Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, 

Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz 

 
 

 

 
DO DOMOVA BŘEZINY, p.o. 

 

 
Žadatel …………………………………………………………………………………………………. 
                                 příjmení                                      jméno                                      titul 
 

Datum narození: 
 
 

 Trvalé bydliště:  

……………………………………………………………………………

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

Tel. kontakt:                                                

Místo současného pobytu, je-li odlišné od trvalého bydliště, vč. tel.  kontaktu: 

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a potřebám, žádám o službu: 
 

 DOMOV PRO SENIORY 
 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

 
 ŽADATEL NENÍ SCHOPEN ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SÁM JEDNAT, PROTO VE VĚCI 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI JEJ ZASTUPUJE A JEDNÁ: 

Jméno a příjmení Vztah k žadateli Adresa, tel. kontakt 

   

 
 
Prohlášení žadatele (zástupce): 
 
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.  
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím, aby poskytovatel zpracovával osobní údaje žadatele 
pro účely spojené s vedením této žádosti v evidenci o poskytnutí sociální služby a to až do 
doby archivace a skartace. Beru na vědomí, že poskytovatel sociální služby bude s osobními 
údaji žadatele nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, a souhlasím s jejich použitím. 
 
 
V ____________________________ dne ___________________________ 
 
 

 
 
                                                                 ______________________________________ 
                            vlastnoruční podpis žadatele (zástupce) 
 
 



 
 

 
 
 
 

DOMOV BŘEZINY, P. O. JE POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB, KTERÉ POSKYTUJE TYTO SLUŽBY: 

 

 

DOMOV PRO SENIORY 

 Je určen pro uživatele ve věku od 65 let, kteří vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu vyžadují pravidelnou pomoc či podporu přizpůsobenou 

jejich individuálním potřebám.  

Zde poskytujeme službu například uživatelům s kardiovaskulárním 

onemocněním, po cévních mozkových příhodách, s diabetem mellitus a lehkým 

stupněm demence.  

Tato služba není určena uživatelům, kteří potřebují službu v domově se 

zvláštním režimem.  

 

 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
 

  Je určen uživatelům ve věku od 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost z 
důvodu duševního onemocnění, včetně Alzheimerovy choroby či jiného typu 
demence. 
 
Zde poskytujeme službu uživatelům například se středním a těžkým stupněm 
demence.  
 
Tato služba není určena osobám s psychotickým onemocněním včetně 
schizofrenie, nebo s psychickou poruchou takového rázu, že neumožňuje 
bezpečný pobyt v zařízení. Dále služba není určena ani osobám, které trpí 
chronickým alkoholismem, a to v akutním stádiu. 

 


