ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE STAROSTLIVOSTI
v zariadení sociálnych služieb - v Humanitnom centre - Útulku
A.Údaje o žiadateľovi
Meno :
Deň, mesiac, rok narodenia :
Číslo občianského preukazu :
Trvalý pobyt :

Priezvisko:
Rodné číslo :
Rodinný stav :
Tel.č. :

Prechodný pobyt

Tel.č. :

Adresa terajšieho bydliska :
Doba, na ktorú sa ubytovanie poskytuje : od

do

B. Príjmové pomery žiadateľa
Dávka v hmotnej núdzi
Čistý mesačný príjem
Nemocenské dávky
Podpora v nezamestnanosti
Uchádzač o zamestnanie evidovaný
na ÚPSVaR v
Poberateľ dôchodku (druh)

od

do

Zaopatrovací príspevok
Výživné
Príjem spolu :

C . Doterajšie bytové pomery žiadateľa – vzťah k bytu
vlastník
(spoluvlastník)"
a) rodinného domu
b) bytu
c) časti rod. domu
d) časti bytu

počet osôb,
ktoré v byte
bývajú
počet izieb

"hodiace sa podčiarknite"

nájomca"
a) rodinného domu
b) časti rodinného domu
c) bytu, časti bytu :
obecný
družstevný
služobný
iný

podnájomník v"

iný"

D . Osobitné údaje o žiadateľovi - vyživovacia povinnosť
Vyživovacia povinnosť žiadateľa a dalších spoločne posudzovaných osôb
meno, priezvisko žiadateľa
meno a priezvisko osoby,ku
meno, priezvisko ďalších
ktorej má určenú vyživ.
spoločne posudzovaných osôb
povinnosť

súd,
začiatok
výška
č. rozhod. vyživovacej vyživovacej
povinnosti povinnosti

E. Vlastné aktivity na získanie zamestnania

F. Odôvodnenie žiadosti

G . Kontakt na rodinu
Meno a priezvisko

Kontaktná adresa

H. Vyhlásenie žiadateľa

Telefónne číslo

Príbuzenský vzťah

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý /á/ právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov.
Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe od ÚPSVaR, daňového úradu, iných
štátnych orgánov, iných právnických alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú sprostredkovanie
zamestnania

V .............................

dňa.........................
.............................................
podpis žiadteľa

Pri nástupe do zariadenia je potrebné predložiť :
a) potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa
b) potvrdenie o príjmoch občana, rozsudok o výživnom na deti a všetky ostatné príjmy
c) preukaz poistenca

Stanovisko n.o. JAZMÍN

V .............................dňa...........................
........................................
pečiatka a podpis

