ŽÁDOST
o poskytnutí dávky sociální péče
nezaměstnaným jednotlivcům
k zabezpečení výživy a ostatních základních potřeb
a nezbytných nákladů na domácnost

Razítko podatelny a podání žádosti

Žadatel (příjmení a jméno): ……………………….……………………..

Narozen(a) dne: ……………………

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….…… v: …………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Státní příslušnost: …………………..

Adresa přechodného bydliště: …………………………………………..

Stav: …………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Rodné číslo: …………………………..

Telefon: ………………………………………………………………….……..

Zdravotní stav : přiznání výhod III. stupně držiteli průkazu
vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování

ZTP/P
DIA

ano
ano

ne
ne

V evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP od : …………………………………200.
Nejvyšší dosažené vzdělání (druh školy) : ………………………………………

Manžel žadatele (druh)
(příjmení a jméno): …………………..…………….……………………..
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….

Adresa přechodného bydliště: …………………………………………..
…………………………………………………………………………………….

Narozen(a) dne: …………………...
v: …………………………………………
Státní příslušnost: …………………..
Stav: …………………………………….
Rodné číslo: …………………………..

Telefon: ………………………………………………………………….……..

Zdravotní stav : přiznání výhod III. stupně držiteli průkazu
vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování

ZTP/P
DIA

V evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP od : …………………………………200.
Nejvyšší dosažené vzdělání (druh školy) : ………………………………………

ano
ano

ne
ne

Osoby žijící ve společné domácnosti s žadatelem:
Příjmení a jméno

Datum narození

Příbuzenský poměr

Poznámka (škola, zaměstnání, důchod)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sociální poměry žadatele:
Žadatel bydlí:
-

vlastní byt, u rodičů, u příbuzných, v podnájmu ………………………………….……………

-

rodinný domek, obecní byt, družstevní byt ………………….………………………….………

-

velikost bytu – 1+ 1 , 2 + 1 , 3 + 1 , apod. …………………………………………….………..

Za jakým účelem žádáte o poskytnutí dávky sociální péče:
(Uveďte skutečnosti, které Vás vedly k podání žádosti o sociální dávku, včetně těch, které by měly být známy správnímu
orgánu při rozhodování o dávce)

Způsob výplaty dávky sociální péče:
(zakroužkujte jednu z možností způsobu výplaty sociální dávky)

a) žádám o výplatu výše uvedené sociální dávky poštovní poukázkou na adresu bydliště
b) žádám o výplatu sociální dávky na účet:
číslo účtu: ………………………………….
specifický symbol: ……………………..….

kód banky: ………………………………...

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků při uvedení nesprávních a
nepravdivých údajů o své osobě, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR 200/1990 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Dále jsem si vědom(a) své povinnosti nahlásit správnímu orgánu (soc. odboru MěÚ) veškeré změny v příjmových a
majetkových poměrech rodiny (žadatele, manžel(ka), druh(žka), které nastanou po dni podání této žádosti.
Podpisem rovněž dávám svůj výslovný souhlas k tomu, aby státní orgány a další právnické a fyzické osoby sdělily
sociálnímu odboru údaje o skutečnostech rozhodných pro ověření soc. potřebnosti.

Žadatel o dávku sociální péče nebo příjemce dávky sociální péče je povinen osvědčit skutečnosti
rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému
orgánu, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav. Tato povinnost platí
obdobně pro společně posuzované osoby.
Nesplní-li žadatel o dávku, příjemce dávky nebo společně posuzovaná osoba ve lhůtě stanovené
příslušným orgánem výše uvedené povinnosti, může být po předchozím upozornění žádost o dávku
sociální péče zamítnuta, výplata sociální dávky zastavena nebo dávka sociální péče odejmuta.

V……………………………..dne…………………

……………………………………….
podpis žadatele

Upozornění:
K této žádosti se přikládají následující doklady, které jsou nezbytné pro rozhodování ve věci žádosti o dávku sociální péče:
- rozhodnutí ÚP o zařazení žadatele do evidence uchazečů o zaměstnání a stanovení výše hmotného zabezpečení, potvrzení o evidenci
na ÚP
- čestné prohlášení o majetkových poměrech žadatele, případně jeho manžela(ky), druha(žky)
- doklad o výši příjmu manžela(ky) za posledních 6 měsíců
Dávka soc. péče může být přiznána nejpozději od 1. dne měsíci, ve kterém byla podána žádost o její poskytnutí.
(podle odst. 3 § 94 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů)

