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Chráněné bydlení 
Centrum VELAN 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

NÁVOD K VYPLNĚNÍ: 
Vyplň bílá políčka ve formuláři. Pokud některé údaje neznáš, nebo nemá smysl je vyplňovat, pak 
je proškrtni. 
 

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V CENTRU VELAN 

Moje jméno a příjmení: 
 

Moje adresa trvalého bydliště: 
 

Můj věk:  

 

JAK MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT 

BUĎ KONTAKTUJTE PŘÍMO MĚ: 

Na mobil E-mailem Na kontaktní adresu (pokud je jiná, než adresa 

trvalého bydliště) 

   

NEBO KONTAKTUJTE OSOBU, KTERÁ MI SE ŽÁDOSTÍ POMÁHÁ: 

Jméno a příjmení: 
Vztah k žadateli: 
Mobil:                                                            Email: 
Kontaktní adresa: 
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PODPIS ŽÁDOSTI: 

Datum podpisu:  

Můj podpis:  

 

JAK DORUČIT ŽÁDOST? 
Máte tyto možnosti: 

OSOBNĚ – žádost vytiskněte, vyplňte a přineste do sídla poskytovatele, na adrese 
L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, tel.: 516 418 727, provozní doba: Po – Pá: 8.00 
– 15.00. 
POŠTOU – žádost vytiskněte, vyplňte na adresu Hnutí humanitární pomoci, 
L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, 
 

E-MAILEM – vyplněnou žádost naskenujte a odešlete e-mailem na adresu: 
centrum@hhp.cz. 
 

CO BUDE DÁL? 
Po doručení žádosti se vám co nejdříve ozveme (nejpozději do 30 dní) a domluvíme se na dalším 
postupu. Obvykle to bývá: 

- Nejprve vás budeme informovat, zda je v momentálně v chráněném bydlení volné místo. 
- Pokud ano, tak budeme potřebovat ještě nějaké doplňující údaje o vaší osobě. Ty doplníme 

buď telefonicky, nebo se sejdeme osobně, případně vám pošleme dotazník, který vyplníte a 
pošlete stejně, jako tuto žádost. 

- Jednou, nebo i vícekrát, se společně sejdeme a domluvíme se, jaká jsou vaše očekávání od 
služby a jaké jsou naše možnosti tato očekávání naplnit. Službu vám důkladně představíme. 

- Před začátkem využívání služby budeme ještě potřebovat vyjádření vašeho praktického 
lékaře, že můžete službu využívat (formulář dostanete později). 

 
DALŠÍ INFORMACE 

 Kritéria přijetí, tj. co musím splňovat, abych mohl(a) být přijat(a) do služby, najdeš na 
internetové stránce http://hhp.cz/cv-zajemci.html#kriteria. 

 Co se bude dít s mými osobními údaji, které jsou uvedeny v této žádosti (a případně dalších 
dokumentech), najdeš na stránce http://hhp.cz/gdpr.html.    


