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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE 
 
    Žadatel 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:                                                    Místo narození: 

Trvalé bydliště:  

Kontaktní adresa: 
 
 

Telefon žadatele 
pro kontakt: 

 

E-mail žadatele pro 
kontakt: 

 

 
 
Žádám o poskytnutí služby následné péče ze strany ADVAITA, z. ú., IČ: 65635591. 
 
Označte, o kterou formu služeb následné péče žádáte: 
 ambulantní  
 ambulantní s podporovaným ubytováním 
 

Návykové látky/činnosti1:  

Současné léčebné zařízení/datum nástupu do něj:  

Datum, odkdy jste v léčbě2:  

Datum předpokládaného ukončení léčby:  

Předpokládaný nástup do doléčovacího programu3:  
 
 
 
 

Datum: ....................................................... Podpis: ............................................................ 

 
 
Přiložte prosím přílohou: 
• Podrobný životopis, vlastnoručně napsaný pro tento účel (zaměřený na závislost).   
• Doporučení terapeutického týmu zařízení, v němž absolvujete současnou léčbu. 

 
Na základě této žádosti Vás pozveme ke vstupnímu rozhovoru. 
  

 
1 Např. pervitin, heroin, alkohol, patologické hráčství apod.  
2 Nyní jste např. v TK, kam jste přešel/přešla z léčebny, zde tedy napište datum nástupu do léčebny, ne do TK. 
3 Shoduje-li se s datem ukončení léčby, nevyplňujte. 
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Návrh osnovy životopisu 
Napište vlastnoručně podrobný životopis. Za důležité nepovažujeme pouze Vaše základní data 
(narození, bydliště apod.), ale také události a osoby ve Vašem životě. Informace, které nám sdělíte, jsou 
důvěrné. 
Návrh osnovy životopisu: 
• Narození, dětství. 
• Rodina (vztahy s rodiči, sourozenci, s širším příbuzenstvem). 
• Škola (vztahy se spolužáky, s učiteli, prospěch). 
• Přátelé, kamarádi. 
• Partnerské vztahy. 
• Dosažené vzdělání a kvalifikace, zaměstnání, práce, včetně představy o budoucím pracovním uplatnění. 
• Soudy, tresty, trestní stíhání. 
• Finanční situace, dluhy. 
• Historie Vašeho návyku (drogová, hráčská kariéra), období abstinence, dosavadní léčby, včetně 

ambulantních léčeb, pokusů o léčbu, pobytů na detoxu. 
• Zdravotní stav – tělesné a psychické zdraví, medikace, potřeba zajištění odborné lékařské péče 

(psychiatrie, jaterní poradna apod.). 
• Současný stav. 
• Motivační část: 

– Čemu jste se věnoval/a v průběhu předchozí léčby, na čem jste pracoval/a v terapii (např. 
vlastní chování, pocity, myšlení; vztahy s ostatními klienty, s terapeuty, s Vašimi blízkými; 
dodržování stanovených pravidel). 

– Jaké byly Vaše cíle při nástupu do léčby, jak se v průběhu léčby vyvíjely a měnily a jak se Vám 
je podařilo naplnit.   

– Jak častý byl Váš kontakt s vnějším světem v průběhu léčby (samostatné vycházky, vícedenní 
výjezdy, propustky), jak jste se připravoval/a na přechod do doléčování. 

– Z jakých důvodů žádáte o zařazení do doléčovacího programu, případně o podporované 
bydlení. 

– Čemu se chcete věnovat v průběhu doléčování. Jaká témata si odnášíte z léčby k dalšímu 
zpracování.  
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Informace pro zájemce, žadatele a uživatele služeb o zpracování osobních údajů 
podle Nařízení 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v dalším textu jen Nařízení, a v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 
Organizace Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ 65635591, dále také Správce, je na 
základě platné registrace poskytovatelem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, a zároveň správcem Vašich osobních údajů. Zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s platnými 
právními předpisy.  
 
Ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení Vám dále sdělujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů 
Správcem. 
 
Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v souladu se stanovenými účely, v rozsahu 
nezbytném a po dobu nezbytnou pro účely zpracování. 
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem: 

• Poskytování sociálních služeb (podklady pro uzavření a uzavření smlouvy o poskytování sociální 
služby, vedení záznamů o průběhu poskytování sociální služby). 

• Evidence zájemců o službu a žadatelů o poskytování služeb. 
• Evidence odmítnutých žadatelů o poskytování služeb. 
• Vykazování poskytovaných sociálních služeb orgánům veřejné správy (údaje zpracováváme a 

předáváme výhradně v anonymizované podobě). 
• Získání a zúčtování finančních prostředků na poskytování sociální služby. 
• Sdělení Vašich osobních údajů dalším oprávněným osobám. Bez Vašeho souhlasu se tak děje 

pouze ve výjimečných případech: 1) Povinné mlčenlivosti nás zbaví soud. 2) Jedná-li se o podezření 
z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj. 3) V případech splnění oznamovací 
povinnosti podle trestního zákona.  

 
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je: 

• Splnění naší zákonné povinnosti, zejména zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláška 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

• Splnění závazků ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, na jejímž základě Vám poskytujeme 
sociální služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně). 

• Splnění závazků vyplývajících ze smluv či rozhodnutí o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů. 
 
Vaše osobní údaje získáváme výhradně od Vás, od dalších subjektů pak jen s Vaším vědomím a 
souhlasem. Ve druhém případě máme na mysli např. předávací nebo závěrečné zprávy od Vašich 
předchozích poskytovatelů sociálních či zdravotních služeb.   
 
Jaká jsou Vaše práva? 
Máte právo získat od Správce informaci, které Vaše osobní údaje zpracovává a jakým způsobem. Máte 
právo získat přístup k těmto osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či 
jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů. Můžete také vznést námitku 
proti zpracování Vašich osobních údajů. Tu vyřídíme bez zbytečného odkladu, v každém případě do 30 dnů 
od jejího obdržení Vás budeme informovat o jejím vyřízení. 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů 
o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Webové stránky www. uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz, 
tel.: +420 234 665 111. 
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Správce se hlásí k Doporučenému postup č. 02/2018 odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního 
bydlení MPSV, kterým se v rámci metodického a koncepčního vedení MPSV vypracovává Kodex chování ve 
smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky. 
Ten je k dispozici na webu: https://www.mpsv.cz/web/cz/stanoviska-a-doporucene-postupy.  
 
 


