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občanské sdružení zdravotně postižených

Centrum denních služeb ORFEUS

S e z n a m k a pro osoby se zdravotním postižením
a nejen pro ně
Mám zájem o osobní seznámení a soužití s hledaným partnerem
nebo
mám zájem jen o navázání přátelství, např. dopisování, telefonování, sms, e-maily apod.
(zaškrtněte typ seznámení, které si přejete)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁJEMCI O SEZNÁMENÍ
Jméno:

Příjmení:

Ulice:

PSČ/ Město:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

ICQ a jiné:

Rok narození :

Výška/váha :

Rodinný stav:

*svobodný/á

Vzdělání :

*nedokončené základní

Zdravotní stav :

*rozvedený/á

*základní

* výborný *průměrný

* ženatý/vdaná

*vdovec/vdova

*odborné učiliště

*soběstačný

*SŠ s maturitou *VŠ

*částečně soběstačný

*nesoběstačný

Typ zdravotního postižení :
*bez zdravotního postižení *vnitřní *tělesné *sluchové *zrakové
*mentální *duševní *kombinované
*jiné(upřesněte) ………………………………
Činnosti, které nemohu vykonávat (upřesněte) :
Jsem zaměstnaný :
Pobírám :

*ano *ne

*část.invalidní důchod

Profese :

*plný invalidní důchod

Mám děti :

*starobní důchod

Ve vlastní péči :

Vyznání :

*jsem věřící

*jsem nevěřící

Víra :

Auto :

*mám

* nemám

Řidičský průkaz :

Kouření :

*jsem nekuřák

*slabý kuřák

Bydlení :

*sociální dávky

*vlastním domek/byt
*bydlím na ubytovně

*mám

*nemám

*silný kuřák

*bydlím v domě/bytě s rodiči
*jsem bez bytu

*bydlím v nájmu nebo podnájmu
*potřebuji bezbariérové bydlení

Moje záliby (popište):

Inzerát na seznámení :

*nemáte zájem *sami navrhněte *necháte znění na nás
(inzerát bude zdarma zveřejněn na webových stránkách www.orfeus-cr.cz)
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*žádné
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VAŠE PŘEDSTAVA O PARTNEROVI
Rok narození :

Výška/váha :

Rodinný stav:

*svobodný/á

Vzdělání :

*nedokončené základní

*rozvedený/á

*základní

Může mít děti :

* ženatý/vdaná

*vdovec/vdova

*odborné učiliště

*SŠ s maturitou *VŠ

Z toho ve vlastní péči :

Bydliště :
Bydlení: *samostatné
Toleruji vyznání :

*jakékoliv
*ano

*žádné

Toleruji kouření :

*ne

Záleží na typu postižení partnera :

*možnost přistěhování

*ano

*ano

*jen bezbariérové
*částečně

*ne

*ne

Které typy onemocnění si u partnera nepřejete (upřesněte) :
Další představy o partnerovi (upřesněte) :

Vzkaz partnerovi :

Zúčastnil/a byste společné akce : *určitě ne
Nabídka společných akcí :

*možná *určitě ano (upřesněte jaké) …………………………..

* odpolední setkání v Praze
*1 denní zájezd z Prahy

Vzkaz Seznamce :

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyplněním dotazníku výslovně souhlasím se
zpracováním a uchováním osobních údajů pouze pro účely seznámení.

V ………………….

dne …..…… 20……

Podpis ………………………….

DALŠÍ INFORMACE
Občanské sdružení ORFEUS nabízí zdarma v rámci Centra denních služeb Seznamku pro osoby se zdravotním postižením
i pro ty zdravé zájemce, kteří mají zájem o seznámení s postiženým partnerem. Dotazník Seznamky získáte telefonicky,
dále je ke stažení na www.orfeus-cr.cz/seznamka.

Vyplněný dotazník zašlete na adresu ORFEUS-CDS Seznamka, Čimická 86a, 182 00 Praha 8.
K dotazníku můžete přiložit fotografii, která bude zveřejněna u inzerátu na našich webových stránkách, nebo bude
ukázána zájemci při osobní konzultaci.
Osobní konzultace, obvykle ve čtvrtek 13-15 hod., je možné objednat telefonicky na sekretariátu občanského
sdružení tel: 272 731 741
Na Vaši písemnou žádost Vás lze kdykoliv ze Seznamky vyřadit, např. pokud jste se již seznámili a nemáte zájem
o další kontakty. Nebrání to zpětnému zařazení, opět na vyžádání.
Velmi oceníme, pokud nám sdělíte Vaše poznatky, které se týkají zejména neobvyklého chování ostatních klientů
Seznamky, např. nekomunikuje, skutečnost neodpovídá stavu uvedenému v dotazníku, popř. nevhodné chování.
Většinu klientů osobně neznáme, takže vycházíme z informací uvedených v dotazníku. V případě oprávněných
stížností si vyhrazujeme právo uvedeného klienta okamžitě vyřadit.

Věříme, že všem, kteří projeví zájem, poskytneme možnost najít hezké přátelství
nebo krásný partnerský vztah.

