Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Přihláška do služby Domácí hlídání
Údaje o dítěti:
Příjmení:
Jméno:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště / adresa, na které bude hlídání probíhat:
Zdravotní pojišťovna:
Zdravotní stav:
Zvyky, návyky dítěte:
Jiné důležité informace o dítěti:

Sourozenci dítěte (uveďte v případě, že i sourozenec bude hlídán chůvou v domácnosti):
Příjmení:
Jméno:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna:
Zdravotní stav:
Zvyky, návyky dítěte:
Jiné důležité informace o dítěti:

Údaje o rodičích:
Podpořená osoba:
Příjmení:
Jméno:
Trvalé bydliště/ adresa, na které bude hlídání probíhat:
Zaměstnání:
Umístění zvonku a jeho označení:
Nejbližší zastávka MHD:
Tel. číslo na mobil:
e-mailová adresa:
Druhý rodič:
Příjmení:
Jméno:
Zaměstnání:
Tel. číslo na mobil:
e-mailová adresa:
Osoby, které mohou dítě přebírat a odevzdávat na hlídání:
Jméno:
Rodinný či jiný vztah k dítěti:
Tel. číslo:
Jméno:
Rodinný či jiný vztah k dítěti:
Tel. číslo:

Rozsah hlídání bude sjednáván individuálně.
Rodič stvrzuje svým podpisem na této přihlášce, že se seznámil s obsahem „Provozního řádu
Domácího hlídání“ a bude ho dodržovat.
Rodiče jsou seznámeni a souhlasí se skutečností, že služba nemusí být poskytnuta, pokud
poskytovatel přes veškerou snahu nesežene chůvu na domácí hlídání. O tom budou rodiče
vždy co nejdříve informováni.
Rodiče berou na vědomí, že jsou povinni uvést v Přihlášce do služby Domácí hlídání všechny
podstatné informace o zdravotním stavu dítěte a budou oznamovat onemocnění dítěte či
změny jeho zdravotního stavu.
Rodiče souhlasí se zpracováváním a uchováváním osobních údajů, a to v souvislosti s
obsahem této Přihlášky, a to jak po dobu trvání poskytování služby, tak i po dobu skončení
poskytování této služby než dojde k jejich skartaci.
Rodiče souhlasí, po předchozí domluvě, s pořizováním fotodokumentace dítěte a jejího
zveřejňování např. na webových stránkách organizace či k jiné propagaci organizace.
Výkon činnosti dle ujednání obsaženého v této přihlášce je pojištěn na škody způsobené při
výkonu povolání.
Služba Domácí hlídání dětí od 0 do 6 let věku je finančně podpořena z Evropského sociálního
fondu v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/2.1.00/35039 s názvem "Podpora rodičů při
návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chůva pro děti ve 0 – 6 let",
jehož realizace byla zahájena 1.1.2013 a bude ukončena 31.12.2014.

V Praze dne ____________

________________________
Podpis rodiče

Za Zdravotnické zařízení MČ Praha 4

.................…………………………….
Podpis koordinátorky

