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Naziv izvajalca
institucionainega varstYa :

Naslov:

PROSNJA ZA SPREJEM ALI PREMESTITEV V INSTITUCIONALI\O
VARSTVO

tr Sprejem E Premestitev

UPORABNTK

I IME IN PRIIMEK

2. EnotnaMaticna Stevilka obdana: I I u I t-] tr I tr I I I I I
3. STALNO PREBIVALISEE: UIiCA

Krq: Obdina Posta: IIIL-]

4 Telefonska/GSM stevilka: -]IIITJIIII
5. Ali ste prostovoljno zdravstveno zavarovani: DA NE

ZAKONITI ZASTOPNIK OZ. POOBLASCENEC

(Zakoniti zastopnik je tisti, ki je kot tali doloden z zakanom ali z aktom pnstojnega organa
na podlagi zakona; Poobla5denec je tisti. ki ga uporabnik s pooblastilom pooblasti, da ga
zastopa r.'postopku sprejema. premestit','e oziroma odpusta iz zavod,a)

6 IME IN PRIIMEK:

7. STALNO PREBIVALISCE: Ulica

Kra-l:_ Obdina: Poita: I-,lL-lILl

8 TelefonskaiGsM stevilka; IIIIIIIIiI

KONTAKTNA OSEBA
(Izpolniti le, de ie kontaktna oseba razlidna od zakonitega zastopnika oz. poobla5denca)

9. IM E IN PRIIMEK;

10. {-llica Kraj:

l l Tele fonska/GS M itevi lka : l I I I i'l I l---l 
-I 

il

Poita: tlll!
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12. REDNI MESECNI DOHODKI:

tr Nimam rednih dohodkov

13. PLAdILO STORITEV

L Imam redne dohodke

tr Storitev bom v celoti pladeval sam

tr Storitev bom pladeval do vi5ine svoje pladilne sposobnosti razliko pa

bodo dopladevale naslednje osebe:

ime priimek leto.
roistva

naslov prebivali5da telefonska
Stevilka

razmerje do
upravidenca

14. NAVEDITE, ZAKAJ POTREBUJETE STORTTVE IZVAJALCA

[1 Zaprosil bom za oprostitev pladila oziromaza (do)pladilo

15 KAKSNO VRSTO, OBLIKO IN TRAJANJE STORITVE ZELTTE (obkroZite) ?

vrsta:

trajanje:

oblika:

! vzavoduE vstanovanjskiskupini tr krimanamestitev fl drugo
(domu) ali bivalni skupnosti v domu

L stalno (nedololen das) il zadasno od

dnevno ( do 12 ur) I celodnevno

do

n

Ali v primeru dnevnega varstva potrebujete prevoz? DA NE
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16. v KAKSNI SOBI ZerrTn BMTI (obkroZire)?

tr enoposteljni U dvoposteljni

tr vedposteljni tr apartmaju

17. KAKSNO IN KOLIKO POMOCI POTNEEUJETE PRI VSAKDANJIH OPRAVILIH IN
SKRBI ZASE (prekriZajte ustrezen kvadratek)?

1 8 KDAJ ZET]IS ZA(ETTUPORABLJATI STORIWE?

Pri
sem

samostojen/a

potrebujem pomod
opomba

obdasno stalno

obladeniu in sladeniu n tr tr

obuvaniu in sezuvaniu tr tr n

umivaniu- koaaniu tr tr H

nrehranievaniu tr tr tr

odvaianiu n tr tr

II.LELIM, DA PROSNJO POSREDUJETE 5N XASTBDNJIM IZVAJALCEM:

Vtagatelj mora pritoZiti naslednja dokazila:

1. zdravni5ko mnenje o zdravstveriem stanju, staro najvei mesec dni, ie ni razvidno
iz dokazil izzadnje totke,

2. * izjavo o (do)plaiilu storitve s strani tretje osebe,
3. odlolbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisijeo

izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih (v primeru pro5nje
za sprejem oziroma premestitev v posebni socialno varstveni zavod, kombinirani
socialno varstveni zavod, varstveno delovni center ali v zavod za usposabljanje),

4. **pooblastilo oz. odlotbo o postavitvi zakonitega zastopnika.

Organ, ki vodi postopek po uradni dolinosti pridobiva potrebne podatke in dokazila iz
uradnih evidenc in druge podatke za katere ima podlago v zakonu, ki ureja socialno
varstvo.
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V skladu zZakanom o varstvu osebnih podatkov dovoljujem, da se moji osebni podatki,
nayedeni v tej pro5nji, posredujejo zavodom, ki sem jih navedel v 19. toiki te pro5nje in
jih oni uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravice do institucionalnega yarstva

Podpis uporabnika
(zakonitega zasfopnika oz. poobla5fenca)

oz.

Podpis drugega vlagatelja
(ie proSnje ne vlaga uporabnik)

. razmerje do uporabnika

o naslov

o telefonskaStevilka

, dne:

* obvezna priloga le v primeru, da storitev (do)pladlje tudi tretja oseba
** obvezna priloga le v primeru, de proSnjo za sprejem oz. prernestitev vlaga zakoniti zastopnik aii
pooblaidenec vlagatelja

v


