
     
 

Jihočeská RŮŽE z. s., Kostelec 17,  373 41  Hluboká nad Vltavou  

tel. kontakt: 385 725 063, IČ: 708 783 58, číslo účtu: 3000610064/2700 

osjihoceskaruze@centrum.cz, www.jihoceskaruze.cz 
_____________________________________________________________________ 

 

Aktualizace 01.01.2023 
 

 

 

 Žádost o poskytnutí sociální služby azylový dům 
v Krizovém centru pro matku a dítě v Kostelci 

 
 

 

1. Jméno a příjmení, titul:  

2. Datum narození: 

3. Státní příslušnost: 

4. Rodinný stav: 

5. Trvalý pobyt (dle OP), včetně PSČ:  

 

6. Místo pobytu před ubytováním v KC: 

 

7. Telefonický, případně e-mailový kontakt: 

 

8. Nezletilé děti, které budou s žadatelkou/žadatelem v KC ubytovány: 

 

           Jméno a příjmení:                                           Datum narození:                            

 

 

 

 

 

 

 

9. Příjmy žadatelky/žadatele (mzda, dávky SSP, dávky HN, výživné, dávky důchodového 

zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti, případně další příjmy): 
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10. Důvody podání žádosti: 

 

 

11. Datum, od kdy požadujete ubytování v KC: 

 

 

Vaším podpisem vyjadřujete souhlas v poskytnutím svých osobních a citlivých údajů, jejich 

shromažďováním, zpracováváním a uchováváním. Tyto údaje slouží jako podklad pro případné 

uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby, pro evidenci zájemců o službu. K Vaší žádosti mají 

přístup pouze pověření pracovníci (ředitelka, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách), 

nebo kontrolní orgány. Všichni jsou vázáni mlčenlivostí. Dokumentace je uložena v uzamykatelných 

skříňkách v kanceláři služeb nebo archivu KC (viz zákonné předpisy, spisový a skartační řád 

spolku). 

 

 

 

Datum:                                                                               Podpis žadatelky/žadatele: 

 

 

 

 

Vyplněnou a podepsanou žádost můžete: 

 

naskenovat a zaslat elektronicky (e-mailem) na adresu: osjihoceskaruze@centrum.cz 

nebo 

zaslat poštou na adresu: Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci 

                                       Kostelec 17 

                                       373 41 Hluboká nad Vltavou 

nebo 

doručit osobně do Krizového centra v Kostelci, 

případně Poradenského centra – rovné šance pro všechny, Česká 380/52, České Budějovice.    

 

Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, zašlete na e-mail: osjihoceskaruze@centrum.cz 

požadavek napsaný volnou formou.  

 

Volejte na telefony: 385 725 063, 602 148 876 v případě, že nemáte možnost e-mailové komunikace.  

 

 

Přílohy: 

Žádost o posouzení zdravotního stavu praktickým lékařem 

Žádost o posouzení zdravotního stavu dětským lékařem           
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