
 

 

Žádost o poskytnutí služeb Následné péče Jihlava 
 

Žadatel: 

 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvalé bydliště:  

Kontaktní adresa: 
 

 

Kontaktní telefon:  

Kontaktní e-mail:  

Kontakt na blízkou osobu 

(rodiče,  partner/ka atd.): 
 

 

Žádám o zařazení do doléčovacího programu Následná péče Jihlava.  

Jsem si vědom/a, že přijímací pohovor je povinnou součástí přijímacího řízení, má informační charakter a 

jeho uskutečněním nevzniká automaticky nárok na přijetí do programu. 

 Souhlasím se shromážděním nezbytných údajů (v rámci přijímacího řízení) o mé osobě ze strany 

Následné péče Jihlava. Ty budou použity pouze ke statistickým účelům a po 10 letech skartovány. Tyto 

údaje jsou chráněny proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění 

pozdějších předpisů.  
 V případě přijetí do doléčovacího programu souhlasím s testováním na OPL z dechu a moči před 

podepsáním smlouvy. 

 

Datum předpokládaného ukončení léčby: ……………………. 

Do programu bych rád/a nastoupil/a: …………………………. 

 

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

 

Přílohy: 

 Podrobný životopis, vlastnoručně napsaný pro tento účel (podrobnější instrukce viz níže).   

 Motivační dopis (podrobnější instrukce viz níže). 

 Vyjádření terapeutického týmu zařízení, v němž absolvujete léčbu. 

 
 



 

 

Instrukce k životopisu a motivačnímu dopisu 

 

Požadujeme vlastnoručně psaný, podrobný životopis. Za důležité nepovažujeme pouze základní údaje 

(narození, bydliště apod.), ale také události a osoby ve Vašem životě. Informace, které nám sdělíte, 

jsou důvěrné. Rozsah životopisu je minimálně 4 strany A4. 

 

Návrh osnovy životopisu: 

 Narození, dětství. 

 Rodina (vztahy s rodiči, sourozenci, s širším příbuzenstvem). 

 Škola (vztahy se spolužáky, s učiteli, prospěch). 

 Partnerské vztahy. 

 Přátelé, kamarádi. 

 Zaměstnání, práce. 

 Historie Vašeho návyku (drogová kariéra), období abstinence, dosavadní léčby (včetně 

ambulantních léčeb, pokusů o léčbu, pobytů na detoxu). 

 Soudy, tresty, trestní stíhání. 

 Finanční situace, dluhy. 

 Současný stav. 

 

Návrh motivačního dopisu: 

 

– Na čem jsem pracoval/a v průběhu léčby. 

– Z jakých důvodů žádám o zařazení do doléčovacího programu. 

– Na čem chci pracovat v průběhu doléčování. 

 

 

Tyto přílohy jsou povinné. 

Na základě této žádosti Vás pozveme ke vstupnímu pohovoru. 

 

 

Dále vyplňuje poskytovatel. 

Se zájemcem bylo dohodnuto datum pohovoru: ………………… 

 

Zájemce byl seznámen s podmínkami poskytování služby a byl mu předán dokument (název brožury 

pro zájemce, pravidla, práva) 

 

 

Datum:……………….   …………………………. 

 podpis zájemce 

 

Poznámky: 


