
 

 

 Příloha č. 1 k žádosti o umístění do Domova seniorů CSZS města Příbram 

Další informace o žadateli, který podává žádost o umístění do Domova seniorů CSaZS města 

Příbram 

(tyto informace blíže zjišťují sociální situaci žadatele a další kritéria, která jsou rozhodná pro bodování 
žádosti a následné zařazení do pořadníku čekatelů) 

 
 

Jméno a příjmení žadatele: …………………………………………………….. 
 
Datum narození: ………………………………………………………………….. 

 
Zaškrtněte odpovídající skutečnost dle současného stavu: 

 

1. Sociální situace žadatele (zaškrtněte jednu z variant a), b), c), d) nebo e) ) 

 

a) Žadatel má blízké nebo příbuzné osoby (níže zakroužkujte odpovídající skutečnost): 

      

o Žadatel žije v domácím prostředí, péči rodiny ani jiných služeb zatím nepotřebuje 

 

o Žadatel žije v domácím prostředí, případně v domě s pečovatelskou službou, 

potřebuje občasnou péči, kterou zajišťuje rodina, terénní nebo ambulantní služby. 

Můžete upřesnit: 

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

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

…………………………………………………………… 

o Žadatel žije v domácím prostředí, intenzivní péči (několikrát denně, příp. i v noci) 

zajišťuje rodina, terénní nebo ambulantní  služby nebo bydlí v domě 

s pečovatelskou službou a tento způsob péče již není dostačující.  

Uveďte, z jakých důvodů rodina v kombinaci s dalšími službami již není schopna  

péči o  žadatele v domácím prostředí zvládnout: 

  

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

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

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

……………………………………………… 
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b) Žadatel nemá blízké nebo příbuzné osoby (zaškrtněte jednu z variant níže): 

 

o Žadatel žije v domácím prostředí, terénní služby sociální péče zatím nepotřebuje. 

 

o Žadatel žije v domácím prostředí nebo v domě s pečovatelskou službou, 

potřebuje občasný dohled nebo občasnou drobnou pomoc. 

 

o Žadatel žije v domácím prostředí nebo v domě s pečovatelskou službou, 

pravidelně využívá terénní nebo ambulantní služby sociální péče, bez kterých se 

již neobejde, ale situaci zatím s touto pomocí zvládá. 

 

o Žadatel žije v domácím prostředí nebo v domě s pečovatelskou službou, velmi 

intenzivně využívá terénní nebo ambulantní služby sociální péče, bez kterých se 

již neobejde; situaci i s touto pomocí již téměř nezvládá, péče je velmi 

komplikovaná. 

 

 

c) Žadatel je déle než měsíc hospitalizován v nemocnici nebo v léčebně dlouhodobě 

nemocných nebo na ošetřovatelských lůžkách nebo sociálních lůžkách v nemocnici a 

jeho návrat do domácího prostředí vzhledem ke zdravotnímu stavu nebude možný. 

 

d) Žadatel má zajištěnou péči v jiném pobytovém sociálním zařízení (domov seniorů nebo 

podobná pobytová sociální služba), neměl nikdy trvalé bydliště v Příbrami ani zde nemá 

příbuzné osoby z rodiny. 

 

e) Žadatel má zajištěnou péči v jiném pobytovém sociálním zařízení (domov seniorů nebo 

podobná sociální služba), ale v průběhu života měl trvalé bydliště v Příbrami nebo má 

v Příbrami blízké, příbuzné osoby. 
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2. Trvalé bydliště 

 

a) Trvalé bydliště v obci Příbram nebo v dalších územních obvodech MěÚ Příbram - Brod, 

Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice.  

 

b) Trvalé bydliště v obcích, pro které MěÚ Příbram jako ORP vykonává státní správu na úseku 

sociálních služeb a sociálních dávek: 

Bezděkov pod Třemšínem, Bohostice, Bohutín, Bratkovice, Březnice, Buková u 

Příbramě, Bukovany, Cetyně, Čenkov, Dlouhá Lhota, Dolní Hbity, Drahenice, 

Drahlín, Drásov, Dubenec, Dubno, Háje, Hluboš, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, 

Hvožďany, Chrást, Chraštice, Jablonná, Jince, Kamýk nad Vltavou, Kotenčice, 

Koupě, Kozárovice, Křešín, Láz, Lazsko, Lešetice, Lhota u Příbramě, Milín, 

Modřovice, Narysov, Nepomuk, Nestrašovice, Občov, Obecnice, Obory, Ohrazenice, 

Ostrov, Pečice, Pičín, Počaply, Podlesí, Příbram, Radětice, Rožmitál pod 

Třemšínem, Sádek, Sedlice, Smolotely, Solenice, Starosedlský Hrádek, Suchodol, 

Svojšice, Těchařovice, Tochovice, Trhové Dušníky, Třebsko, Tušovice, Věšín, 

Višňová, Volenice, Vrančice, Vranovice, Vševily, Vysoká u Příbramě, Zalužany, 

Zbenice, Zduchovice, území Vojenského újezdu Brdy. 

 

c) Trvalé bydliště mimo obec, další územní obvody i obvody ORP pro výkon sociálních 

služeb, ale trvalý pobyt blízkých osob v  těchto obcích  

 

d) Trvalé bydliště mimo obec, další územní obvody i obvody ORP pro výkon sociálních 

služeb, ale trvalý pobyt žadatele v  Příbrami v průběhu života. 

 

e) Trvalé bydliště mimo obec i výše uvedenou spádovou oblast (bez příbuzných osob 

v obci, územních obvodech či obvodech ORP). 

 

3. Manželé 

 

a) Moje manželka/manžel má také podanou žádost o umístění nebo si ji podává současně 

se mnou. 

 

b) Moje manželka/manžel je již umístěná/ý v Domově seniorů CSZS města Příbram 

 

 

Poznámky, doplnění: 

 

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

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

…………………………………………………………………………… 

 


