ČASŤ A

DOTAZNÍK PRE ŽIADATEĽOV O OSVOJENIE DIEŤAŤA
I.
OSOBNÉ ÚDAJE
Meno a priezvisko:

rodená:

Dátum a miesto narodenia:
Bydlisko:
Štátna príslušnosť:
Stav:
Číslo občianskeho preukazu (pasu):

rodné číslo:
národnosť:
náboženské vyznanie:

VZDELANIE ( názov školy, vyučenie, odborné skúšky)
Základné [] vyučený v odbore []…………………………………….……………………
Stredoškolské [] …………………..vysokoškolské []……..………………………………
Iné odborné skúšky …………………………………………………………………………
ZAMESTNANIE (názov zamestnávateľa, Vaše postavenie v zamestnaní apod.)
.
.
.
ZÁUJMY
.
Ste členom:
Záujmového združenia
Športového oddielu
Občianskeho združenia
Pracoval/a ste []

áno/nie
áno/nie
áno/nie

pracujete []

politickej strany
áno/nie
náboženskej spoločnosti
áno/nie
iné……………………………………..
s deťmi

áno/nie

ZDRAVOTNÝ STAV
•

•
•
•

.

Trpíte postihnutím telesným [] zmyslovým [] alebo duševnou chorobou [] ano/nie
Pokiaľ áno, jedná sa o stav vrodený [] trvalý [] dlhodobý []
krátkodobý [] ?
Choroby na ktoré sa liečite:
Liečil/a ste sa [] liečite sa [] zo závislosti
áno/nie
Drogovej [] alkoholickej [] hráčskej [] inej [] akej……….…………………………
Iné údaje o Vašom zdravotnom stave (alergie, dlhodobé užívanie lieku, apod.):

RODIČIA
Matka
Meno a priezvisko
Dátum a miesto narodenia:
Zomrela v roku:
Príčina úmrtia:

rodená:

Otec
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Zomrel v roku:
Príčina úmrtia:
Súrodenci
áno/nie

koľko:

koľký/á ste v poradí:

MANŽELSTVO:
Manžel/ka
Meno a priezvisko:
rodený /á:
Dátum a miesto narodenia:
rodné číslo:
Dátum uzavretia manželstva:
Dĺžka známosti pred svadbou:
Dĺžka spolužitia pre svadbou:
Poradie manželstva:
Ak ste rozvedený /á
koľko krát:
v roku:
Kto podal návrh na rozvod a z akého dôvodu:
.
.
.
Z predchádzajúceho manželstva sú deti
áno/nie
koľko:
Ste s nimi v kontakte ?
áno/nie
ako často:
Žije s Vašou rodinou niekto v spoločnej domácnosti?
áno/nie
(kto, prečo, ako dlho, ako sa zúčastňuje Vášho spoločného života a pod)
.
.
.
.
.
.

BYTOVÉ POMERY
(uveďte kde žijete, aký veľký máte byt alebo dom, či máte záhradu, vybavenie bytu akolie
a pod)
.
.
.
.
Uveďte vlastnícky vzťah k bytu alebo domu kde žijete
.
.
OSTATNÉ MAJETKOVÉ POMERY
.
.
.
.
VAŠA FINANČNÁ SITUÁCIA
Príjmy pravidelné
Príjmy nepravidelné, občasné
Dávky sociálnej štátnej podpory
.
.
Dávky sociálnej pomoci:
.
.
Súdom určená vyživovacia povinnosť
Iná platobná povinnosť
.
.
.

áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie

výška:
aké:

výška:
výška:
výška:
výška:

II.

ÚDAJE O DEŤOCH

1. Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
súčasný pobyt:
Dieťa je vlastné [] osvojené [] v pestúnskej staroslivosti [] manžela [] inak []
Zdravotný stav:
prekonal/la bežné detské choroby:
•

trpí postihnutím telesným [] zmyslovým [] alebo duševnou chorobou []
áno/nie
pokiaľ áno, jedná sa o stav vrodený [] trvalý [] dlhodobý [] krátkodobý []?

•

dlhodobo sa lieči:

Ostatné údaje:
.
2. Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
súčasný pobyt:
Dieťa je vlastné [] osvojené [] v pestúnskej staroslivosti [] manžela []
Zdravotný stav:
prekonal/la bežné detské choroby:

inak []

•

trpí postihnutím telesným [] zmyslovým [] alebo duševnou chorobou [] áno/nie
pokiaľ áno, jedná sa o stav vrodený [] trvalý [] dlhodobý [] krátkodobý []?

•

dlhodobo sa lieči:

Ostatné údaje:
.
3. Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
súčasný pobyt:
Dieťa je vlastné [] osvojené [] v pestúnskej staroslivosti [] manžela [] inak []
Zdravotný stav:
prekonal/la bežné detské choroby:
•

trpí postihnutím telesným [] zmyslovým [] alebo duševnou chorobou [] áno/nie
pokiaľ áno, jedná sa o stav vrodený [] trvalý [] dlhodobý [] krátkodobý [] ?

•

dlhodobo sa lieči:

Ostatné údaje:
.

Uveďte, či ste vychával/a, vychoval/a nejaké dieťa, súčasný kontakt s týmto dieťaťom,
jeho vek, problémy, ktoré sa v priebehu výchovy vyskytli, Vaše výchovné poznantky
a tendencie, uveďte i iné skúsenosti a poznatky z práce s deťmi:
.
.
.
.
.
.

Potvrdzujem, že údaje, ktoré som uviedol/la sú pravdivé a som si vedomý/á toho, že
uvedenie nepravdivých údajov môže mať za následok vyradenie mojej žiadosti z evidencie
žiadateľov.

Dátum:

Podpis žiadateľa:

ČASŤ B

ZVERENIE DIEŤAŤA DO VAŠEJ STAROSTLIVOSTI
(žiadatelia vyplnia spoločne)
1 Prečo a ako dlho uvažutete o prijatí dieťaťa do Vašej starostlivosti?
.
.
.
2. Hovorili ste s niekým o Vašom zámere a aký mal názor na Vaše rozhodnutie?
s deťmi:
s osobou, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti:
s rodičmi/súrodencami:
so širšou rodinou:
s ostatnými:
3. Chcete čakať, až bude vyhľadané dieťa podľa Vašich predstáv?
áno/nie
ako dlho:
prečo:
.
4. Ktorá z nasledujúcich možností je pre Vás prijateľnejšia:
a) získať dieťa čo najskôr, nezáleží na tom aké bude:
b) počkať tak dlho, pokiaľ nebude vyhľadané dieťa podľa našich predstáv
5. Chcete osvojenie utajiť pred okolím?
áno
nie
neviem
v žiadnom prípade
6. Kto zostane s dieťaťom po prijatí do rodiny doma?
.
7. Bude Vám s výchovou dieťaťa niekto pomáhať?
áno/nie
kto:
8. Prijmete dieťa odlišného etnika ako je Vaše?
áno
nie
neviem

v žiadnom prípade

akého:
9. Prijmete dieťa u ktorého bolo zistené
postihnutie telesné []
áno/nie/neviem/v žiadnom prípade
postihnutie zmyslové []
áno/nie/neviem/v žiadnom prípade
duševná porucha []
áno/nie/neviem/v žiadnom prípade
iné ochorenie []
áno/nie/neviem/v žiadnom prípade
Aké ochorenie by Vám nevadilo?
liečiteľné []...........................................................................................
neliečiteľné [].......................................................................................
vzhľadovo zjavné []..............................................................................

iné [].....................................................................................................

VAŠE PREDSTAVY O DIEŤATI A ICH ZDÔVODNENIE:
Pohlavie:
Vek:
Vzhľad, povaha, pôvod, a pod.:
.
.
.
.
.
Zdravotný stav intelekt dieťaťa:
.
.
.
Iné:

Podpis žiadateľky.

Podpis žiadateľa:

Dátum:

PRÍLOHY K DOTAZNÍKU:
1. Fotografie žiadateľov (nie staršie ako ½ roka)
2. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
3. Potvrdeni ezamestnávateľa o príjmoch
4. Kópia sobášneho listu
5. Lekárske vyšetrenie podľa orgánu sociálno-právnej ochrany
6. Ďalšie doklady, ktoré si vyžiada orgán sociálno-právnej ochrany

