Žádost o zavedení pečovatelské služby
Příjmení a jméno žadatele……………………………………………………………………….
Datum narození………………… R.Č. ……………………. Občanství……………………...
Bydliště………………………………………………………………………………………….
Rodinný stav……………………………………… Tel.

……………………………………

Kontaktní osoba…………………………………………………………………………………
Souhlasím, aby mé tel. číslo bylo použito v případě nutnosti: podpis………………………….
Příspěvek na péči (zakroužkujte):
Druh důchodu (zakroužkujte):

I.)

II.)

starobní)

III.)

IV.)

invalidní)

Jsem držitelem průkazu mimořádných výhod (zakroužkujte):

podána žádost)
vdovský/vdovecký)

TP)

ZTP)

Nárok na bezplatnou péči (zakroužkujte):

ZTP/P)

ANO)

NE)

Ošetřující lékař (jméno, adresa, kontakt) ……………………………………………………….
Dietní stravování (zakroužkujte):

ANO) – jaké ……………………………..

NE)

Další důležité informace (kompenzační pomůcky, stav zraku, sluchu, myšlení, komunikace,
orientace atp.) ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Pečovatelskou službu požaduji od……………………………………………
Prohlašuji, že veškeré údaje v této záležitosti jsem uvedl/a pravdivě. Na základě této žádosti
bude vypracována Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby.
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
v souladu s „Vnitřními pravidly“ souhlasím s tím, že mé osobní údaje, případně další údaje
budou použity pro účel této žádosti, a to v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů poskytovatele.
Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
V Praze dne…………………..

Podpis žadatele (zástupce)………………………
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Potřebuji podporu a pomoc pečovatelské služby
v následujících úkonech a činnostech (potřebné zakroužkujte)
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny (sprchování, koupání, popř. omytí na lůžku,
pomoc při výměně inkontinenčních pomůcek, ošetření krémem)
2. pomoc při použití WC
3. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1.
2.
3.
4.

dovoz nebo donáška obědů ve všední den
dovoz obědů v sobotu, neděli a ve svátek
pomoc při přípravě jídla a pití (ohřátí, nakrájení, popř. rozmixování)
podání jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. běžné nákupy a pochůzky (nákupy potravin a nápojů, pochůzky do lékárny,
na poštu, na úřad)
3. praní a žehlení prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
nebo další fakultativní úkony:
1. dohled nad dospělou osobou (např. při podání léků)
2. doprava služebním vozidlem
3. venčení psů
Součástí pečovatelské služby je základní sociální poradenství, pokud si s něčím nebudete
vědět rady nebo budete potřebovat pomoc s vyřízením např. příspěvků, dávek, vhodnější
sociální služby.
Datum:

Podpis žadatele:
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