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DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY 

DOMU NA PŮL CESTY BÓJKA 

Vyplňuje zájemce o poskytnutí sociální služby domu na půl cesty (dále jen DPC), případně za 

pomoci vedoucího pracovníka DPC, nebo jím pověřeného pracovníka DPC. Vyplněním 

a zasláním dotazníku dává zájemce dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, 

které jsou v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách nutné k 

posouzení poskytnutí sociální služby.  

 

 

Vaše jméno; příjmení, místo pobytu:  

Sociální služba: Dům na půl cesty Bójka, Palackého 39/16, Plzeň 301 00 

Datum podání dotazníku:  

Datum kdy byste rád zahájil službu:  

Místo podání dotazníku:  

Věk zájemce v den podání:  

 

S jakou institucí máte 

osobní zkušenost? 

(zaškrtněte prosím i více 

možností) 

 

 Rodina 

 Diagnostický ústav  

 Dětský domov 

 Dětský domov se školou 

 Výchovný ústav 

 Pěstounská péče 

 Bez přístřeší (ulice, …) 

 Nápravně výchovné zařízení (Vězení,…) 

 Jiné (popište konrétně)................................................. 

Popište prosím Vaši 

nepříznivou sociální 

situaci. Co Vás k nám 

přivádí? Jaká je Vaše 

momentální situace? Odkud 

přicházíte? 

 

Co očekáváte od nás, 

s čím konkrétně Vám 

máme pomoci? 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diagnostick%C3%BD_%C3%BAstav
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%BD_domov
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C4%9Btsk%C3%BD_domov_se_%C5%A1kolou&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDchovn%C3%BD_%C3%BAstav&action=edit&redlink=1
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Co bychom ještě měli 

vědět? (užíváte nějaké léky, 

máte alergii, máte nějaká 

omezení,…) 

  

Kontakt na Vás (telefonní 

číslo, email,…) 

 

Podpis zájemce 

 

 

Osobní a citlivé údaje zájemců o poskytování sociální služby jsou shromažďovány a zpracovávány z titulu 

poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. A vyhlášky č. 505/2006 Sb. Dále je obsažen souhlas se 

zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů (citlivých údajů) a to v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (více jen „Obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo také „GDPR“). 

 

Souhlasím/nesouhlasím:  

Co dál?  

Vyplněný dotazník nám prosím zašlete na email (dpc@skp-plzen.cz) – stačí nám fotka dotazníku z mobilu; 

nebo pošlete na adresu Dům na půl cesty Bójka, Palackého 39/16, 301 00 Plzeň; nebo přineste osobně 

v pracovní dny mezi 8-16 hodinou na Dům na půl cesty Bójka, Palackého 39/16, 301 00 Plzeň. 

My vyhodnotíme Váš dotazník, maximálně do týdne se s Vámi spojíme na uvedené kontakty a domluvíme 

se, co bude následovat – Pro přijetí do Domu na půl cesty Bójka je nutné absolvovat následně 2 osobní 

schůzky. 

Pokud si s něčím nevíte rady volejte: 777 570 665 nebo 377 224 710.  

Vše naleznete na: http://www.skp-plzen.cz/article/detail/o-dome-na-pul-cesty 

mailto:dpc@skp-plzen.cz

