Obec Smidary
Dům s pečovatelskou službou
Loučná Hora 69, 503 53 Smidary
IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134

Žádost o zavedení pečovatelské služby
Evidenční číslo žádosti:………………..
Žadatel/ka

Jméno a příjmení: ………………………………………………………Datum narození:…………...
Trvalé bydliště:………………………………………………………………….......PSČ……….......
Kontaktní adresa (v případě, že se liší od trvalého bydliště):
…………………………………………………………………………………………………............
Telefon: ………………………
Kontaktní osoba (kontakt na rodinu či blízké osoby, pokud žadatel/ka určí další osobu pro jednání
o zavedení pečovatelské služby)
Jméno a příjmení: ………………………………………………………... Vztah:……………………
Telefon: ………………………………….

E-mail: ………………………………………….

Souhlasím, aby tyto moje kontaktní údaje byly zpracovávány pro účely řízení o zavedení
pečovatelské služby. Beru na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením
EU 2016/679.
Dne:

……………………………………..
Vlastnoruční podpis kontaktní osoby

Zákonný zástupce, opatrovník (vyplňuje se v případě, že žadatel/ka nejedná samostatně)

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………….

E-mail: ………………………………………….

Souhlasím, aby tyto moje kontaktní údaje byly zpracovávány pro účely řízení o zavedení
pečovatelské služby. Beru na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením
EU 2016/679.
Dne:

……………………………………..
Vlastnoruční podpis zákonného zástupce/opatrovníka
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Nárok na poskytování bezplatné pečovatelské služby dle zák. č. 108/2006 Sb.: ano -

ne

(pro nárok je nutné doložit příslušné písemné dokumenty)

- Účastní k odboje (držitel osvědčení dle zák.č. 255/1946 Sb.)
- Účastník rehabilitace (dle zák. č. 119/1990 Sb., nebo zák. č. 82/1968 Sb.)
- Osoba zařazená v táboře nucených prací, pracovním útvaru, vojenském táboru nucených prací
(dle zák. č. 87/1991 Sb.)
- Pozůstalá manželka/manžel po osobě uvedené v předchozích bodech starší 70-ti let
Odůvodnění žádosti (v čem spatřujete svoji nepříznivou sociální situaci, co od služby očekáváte,
Vaše přání a potřeby):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Doplňující informace (další informace důležité pro poskytování pečovatelské služby)*
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*nepovinný údaj – není rozhodující pro poskytování pečovatelské služby

Úkony pečovatelské služby:
Beru na vědomí, že úkony pečovatelské služby se týkají pouze mé osoby a nebudou poskytovány
druhé osobě.
Beru na vědomí, že služba je určena pouze občanům žijícím v DPS Loučná Hora, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku a kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při běžném
obstarávání svých potřeb.
Beru na vědomí, že poskytnu pečovatelce veškeré potřebné prostředky nutné k provedení
sjednaných úkonů (např. úklidové prostředky, potřeby k žehlení prádla apod.)
Beru na vědomí, že úhrady za poskytované služby jsou pro příjemce sociálních služeb závazné a
jsem si vědom, že v případě potřeby mohu požádat o rozšíření služeb.
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Nabídka úkonů pečovatelské služby:
(úkony, o které máte zájem, zaškrtněte v příslušném políčku křížkem, popř. doplňte jejich četnost)
Úkon

Cena

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
100Kč/hod
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100Kč/hod
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním
prostoru
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. Pomoc při použití WC
C. Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy:
1. Zajištění stravy odpovíd. věku, zásadám racio. výživy a
potřebám diet. strav
2. Dovoz nebo donáška jídla (oběd)
3. Pomoc při přípravě jídla a pití
4. Příprava a podání jídla a pití
D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. Běžný úklid a údržba domácnosti
2. Pomoc při zajištění velikého úklidu domácnosti, např.
sezonního úklidu, úklidu po malování
3. Donáška vody
4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topných zařízení
5. Běžné nákupy a pochůzky
6. Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného
vybav. Domácnosti
7. Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
8. Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné
opravy
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a instituce
poskytující veř. služby
F. Fakultativní činnost (doplňková služba)

100Kč/hod

1. Osobní kontakt s klientem v bytě

100Kč/hod
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100Kč/hod
100Kč/hod
100Kč/hod
100Kč/hod
100Kč/hod
5Kč/úkon
100Kč/hod
100Kč/hod
100Kč/hod
100Kč/hod
100Kč/hod
100Kč/hod
100Kč/hod
50Kč/úkon
50Kč/kg
50Kč/kg

100Kč/hod

Mám
zájem

Četnost
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Prohlášení žadatele/ky (zákonného zástupce, opatrovníka):
Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje v této žádosti jsou úplné a pravdivé.
Souhlasím, aby údaje uvedené v této žádosti byly zpracovávány pro účely řízení o zavedení
pečovatelské služby. Beru na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením EU
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s relevantními
vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V ………………………………..

dne…………………

…………………………………..
Vlastnoruční podpis žadatele/ky
(popř. jiného zákonného zástupce, opatrovníka)

Záznamy: Obec Smidary, Dům s pečovatelskou službou Loučná Hora
Datum přijetí žádosti: ………………..

………………………………….
Podpis sociálního pracovníka
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