FUNDAȚIA CREȘTINĂ ETHOS
CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
”CASA MÂNGÂIERII”
Craiova, str. Păltiniș, nr. 57, tel 0351804015, fax 0251415384,
e-mail: contact@fundatiaethos.ro, CIF 5984802, cont bancar
RO32RNCB0139018032820001, deschis la BCR Craiova, Ag. Patria

camin@fundatiaethos.ro
Craiova, str. Geniștilor 68 / Bucura 69
0788.505333 / 0753.036015

Nr. ......./ ....................................
CERERE DE INTERNARE
ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
Subsemnatul / Subsemnata ........................................................................ (numele persoanei
care

se

internează)

denumit

în

continuare

BENEFICIAR,

domiciliat

în

loc........................................................, str............................................................................, nr.......,
bl......., sc....., et...., ap....., jud............................, CNP..............................................., posesor al BI/CI
seria.......... nr..........................., telefon …….…. .......................................
reprezentat prin (persoana de contact) ........................................................................................., domiciliat/ă în localitatea ................................................... str. ...............................................nr. ....,
bl. ...., sc. ...., ap. ...., jud. ................, telefon............................................. posesor/posesoare al BI/CI
seria ......., nr. ......................, în calitate de ...................................... (se va menționa: soț, soție, fiu,
fiica, nora, ginere, cumnat/a, nepot, mandatar - conform act.................................., cu
nr. .............................., din data ............................ - se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant legal)
solicit

internarea

în

cadrul

Căminului

”Casa

Mângâierii”

a

persoanei .........................................................................................................................................
Boli conform fișei medicale: .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...
Stare civilă:

căsătorit

Copii:

DA

necăsătorit

divorțat

………………………………………………………..…………………
NU
Locuința:

proprietate personală
Altele (ex. chirie)

văduv(ă)
……………………………..

Evaluarea gradului de dependență:
Igiena corporală

Nu necesită ajutor / Necesită doar
supraveghere
supraveghere

Necesită ajutor

Îmbrăcat / dezbrăcat
Alimentație
Mobilizare
Menaj
Respectarea medicației
Acuitate vizuală
Acuitate auditivă
Vorbire
Memorie
Orientare spațială
Tulburări afective (ex. depresie)
Altele

Consimțământ prelucrare date personale *
Prin completarea formularului de mai sus, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea
datelor mele personale în cadrul procedurii de internare în cadrul Căminului ”Casa mângâierii” al Fundației Creștine Ethos din
Craiova, iar aceste date corespund realităţii.
Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile
Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie
a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Data...................................

Semnătura....................................

Ca urmare a analizei cererii, Fundația Creștină Ethos a hotărât:
Admiterea

Respingerea cererii

Motivul respingerii cererii: ..................................................................................................

