„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov, 951 87 Volkovce
v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

Informácie o žiadateľovi
/príloha k žiadosti o uzatvorenie zmluvy/

Meno a priezvisko .................................................................... rodné p. .....................................
Rodinný stav:

 slobodný/á

 ženatý/vydatá

 vdovec/vdova

 druh/družka

Národnosť:  slovenská
Vzdelanie:  bez vzdelania

 česká

 maďarská  rómska

 základné

 SŠ bez maturity

 rozvedený/á

 iná ...................................
 SŠ s maturitou

 VŠ

Životné povolanie – vyučený/á .............................. Posledné zamestnanie .................................
Vierovyznanie:  bez vyznania

 rímsko-katolícke

Žiadateľ býva:  vo vlastnom dome

 iné ....................................................

 vo vlastnom byte

 v podnájme

 iné .......................................
Osoby s trvalým pobytom v spoločnej domácnosti so žiadateľom:
Meno a priezvisko
Príbuzenský vzťah

Kontakt – tel. e-mail

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Najbližší rodinní príslušníci žiadateľa (manžel/ka, rodičia, deti) žijúci mimo jeho domácnosti:
1.
Meno a priezvisko
Príbuzen. vzťah
Adresa
Kontakt
2.
3.
4.
5.
6.

„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov, 951 87 Volkovce
v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Sociálna anamnéza žiadateľa:
Záľuby:
 čítanie -knihy

 čítanie – noviny, časopisy

 sledovanie TV

 ručné práce

 hudba, divadlo

 príroda, prechádzky

 záhradka

 počítače

 šport – aktívne

 šport – pasívne

 iné .....................................................................

Povahové vlastnosti:
 agresivita

 asertivita

 cieľavedomosť

 decentnosť

 dominancia

 hravosť

 húževnatosť

 infantilnosť

 komunikatívnosť

 manipulatívnosť

 racionálnosť

 submisívnosť

 žiarlivosť

 iné ..................................................................................................

Vhodné témy na rozhovor:

Aké má obľúbené jedlo:

 panovačnosť
 vzťahovačnosť

 pohodlnosť
 závistlivosť

Nevhodné témy na rozhovor

Aké jedlo nemá rád:

Krátky životný príbeh:

Týmto prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a súhlasím so spracovaním osobných údajov na
účely sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia EP a rady /EU/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež podľa zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V .......................................... dňa ...................

............................................................
Podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu/opatrovníka)

