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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY MOTÝL 

 

Žadatel: 
 

 Jméno a příjmení: ……………….…………………..…………………..…… 

 
 

Trvalé bydliště:………………………………………………................... 

 

Datum narození: ………………………… Telefon : ……………. 

 

Stručný popis Vaší současné situace (včetně důvodu podání žádosti):  
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………… 

 
 

Očekávání žadatele od služby (v čem Vám služba může pomoci, čeho 

chcete s pomocí služby dosáhnout, k čemu službu potřebujete)? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Předpokládané dny a časy docházky do služby: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Předpokládaný datum zahájení poskytování služby (od kdy službu potřebujete?):  
 

…………………………………………………………………………………………. 
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Opatrovník (nebo osoba, která je k žadateli vázána jinou formou zastupování, kterou 

schválil soud – nápomoc při rozhodování, zastoupení členem rodiny): 
 
  

 Jméno a příjmení:  ………………………………………..……………………………….  
 

 Adresa: ……………………………………………………………………………………. 
  
 Kontakt (telefon, E-mail): …………………………...........................................................  
 
 

Nepovinný údaj - kontaktní osoba (jméno, adresa, telefon, E-mail):   
 

……………………………………………………………………………….………… 

 

Informace o ochraně osobních údajů: V souladu s ustanoveními zákona č.  110/2019 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném 

pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) bude poskytovatel Sociálně terapeutické dílny Motýl shromažďovat a 

zpracovávat osobní údaje žadatele, popř. osoby, která je k žadateli vázána některou z forem zastupování,  za 

účelem zařazení do evidence žadatelů a přípravy dalšího jednání o poskytnutí požadované služby.               

 
 

 V Třeboni dne: ..………………………….  
 

Podpisy:   
 
 

 
 
 
 

Žadatel o sociální službu: ………………………………………… 

 

Opatrovník (nebo osoba zmocněná k zastupování): …………………………… 

 

Kontaktní osoba (je-li uvedena):……………… 

 
 
Tato žádost zaručí žadateli, že bude pozván na informativní schůzku do sociálně terapeutické dílny, kde mu budou 

sděleny všechny podmínky pro poskytování služby. Doba platnosti žádosti není časově omezena. V případě 

naplněné kapacity služby se poskytovatel zavazuje kontaktovat Vás ve chvíli, kdy se požadované místo ve službě 

uvolní. Žádost bude v evidenci do té doby, dokud žádost sám písemně nebo osobně nezrušíte. 


