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1. Žadatel = osoba, které má být služba poskytována 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Trvalé bydliště  

Kontaktní adresa  

Telefon/e-mail  

 

 

2. Zástupce = osoba, která zastupuje žadatele, a z jejíchž jednání vznikají práva a povinnosti přímo 

žadateli 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Trvalé bydliště  

Kontaktní adresa  

Telefon/e-mail  

Forma zastoupení: zákonné zastoupení (zákonný zástupce oprávněný dle zákonného ustanovení, např. rodič 

nezletilého žadatele) 

opatrovnictví (opatrovník ustanoven na základě rozsudku soudu) 

 obecní úřad s rozšířenou působností na základě lékařského posudku 

 

V jakých oblastech je žadatel 

zastoupen/omezen? 
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3. Nepříznivá sociální situace žadatele 

Z jakého důvodu o službu žádáte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Osobní cíl žadatele 

Jaké máte požadavky/očekávání od 

služby? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyberte činnost/ti, v nichž potřebujete poskytnout pomoc: 

 

a) Nácvik obsluhy a užívání běžných zařízení a domácích spotřebičů 

 mobilní telefon 

 počítač (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, internet, e-mail,…) 

 domácí spotřebiče 

  jiné …………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Nácvik péče o oděvy 

 praní/věšení prádla (třídění prádla, výběr pracího prostředku) 

 žehlení, skládání a ukládání prádla 

 zašívání  

 jiné …………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
Sociální rehabilitace MESADA 

Jindřichův Hradec 
P-B-H-B-01/2021-06 

Stránka 3/5 
 
Stav dokumentu 0 

 
c) Nácvik úklidu domácnosti a péče o ni 

 vytírání/vysávání 

 mytí oken 

 utírání prachu a údržba nábytku 

 používání čisticích prostředků a ochranných pomůcek 

 drobné opravy  

 jiné ….…………………………………………………………………………………………………………….. 

d) Nácvik zajištění chodu kuchyně 

 skladování a zásoby potravin 

 příprava jídla 

 třídění odpadu 

 mytí nádobí 

 jiné ….………………………………………………………………………………………………………………. 

e) Nácvik nakupování 

 sestavení seznamu nákupu 

 základní orientace v nabídce zboží 

 způsoby platby 

 druhy prodejen (pultový, samoobsluha, supermarket - vážení potravin, manipulace s nákup. vozíkem) 

 hospodaření s penězi 

 jiné ….……………………………………………………………………………………………………………….. 

f) Nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti 

 hygienické návyky 

 příprava vhodné stravy 

 denní režim 

 návštěva lékaře 

 jiné ….……………………………………………………………………………………………………………….. 

g) Nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru 

 orientace ve venkovním prostředí (např. nácvik cesty k zaměstnavateli) 
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 orientace v prostoru různých institucí (např. úřad práce, nemocnice, …) 

 orientace v jízdním řádu 

 orientace v mapě 

 orientace v čase (např. používání diáře) 

 využívání dopravních prostředků 

 bezpečný pohyb venku 

 jiné ……..……………………………………………………………………………………………………………. 

h) Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům a při kontaktu s dalšími institucemi 

 porozumění psanému textu 

 obsluha přístrojů na úřadech/veřejných místech (pořadníkové automaty a infoboxy)  

 seznámení s činností konkrétních úřadů/institucí 

 znalost osobních údajů 

 vyplňování formulářů 

 vyhledávání informací 

 jednání na úřadech 

 jiné ….……………………………………………………………………………………………………………….. 

i) Nácvik dovedností potřebných k získání zaměstnání 

  orientace na pracovním trhu 

  hledání práce 

  vytvoření životopisu 

  pracovní pohovor  

  znalost pojmů ze zákoníku práce 

  provádění pracovních úkonů 

  jiné …………………………………………………………………………………………………………………… 

j) Nácvik chování v různých společenských situacích 

 vystupování a jednání na veřejnosti - etiketa 

 komunikační dovednosti 

 stolování 
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 navazování a udržování běžných kontaktů a vztahů 

 jiné …..……………………………………………………………………………………………………………… 

k) Nácvik péče o vlastní osobu 

 péče o svůj zevnějšek 

 hygienické návyky 

 odívání (vhodný výběr) 

l) Vzdělávací a aktivizační činnosti 

 orientace v tématu (např. problematika osob se zdravotním postižením, výhody zaměstnávání OZP, 

sociální zabezpečení atd.) 

 schopnost bránit se zneužití 

 zvládání krizových situací a hledání náhradních řešení 

 schopnost přivolat pomoc 

m) Pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí 

 informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách 

 zprostředkování služeb 

    

5. Prohlášení žadatele 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů. Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností 

MESADA, z. s. a provozovatelem aplikace pro dokumentaci poskytování služby eQuip Software Production s. r. o. 

za účelem posouzení žádosti o poskytování služby sociální rehabilitace. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. 

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě a žádnou podstatnou skutečnost, která by měla 

vliv na poskytování služby, jsem nezamlčel/a. Pokud dojde ke změně údajů uvedených v této žádosti, jejich změnu 

neprodleně nahlásím. Svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchovávání osobních údajů 

pro řízení o přijetí do služby, a to až do doby jejich archivace a skartace. 

datum  podpis žadatele/zástupce 
 

 

datum 

přijetí 

žádosti 

 podpis oprávněného 

pracovníka 

 

 


