Žádost o poskytování pečovatelské služby
dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Jméno a příjmení žadatele:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště

Adresa, kde bude služba
poskytována:
Telefonní spojení:

Proč pečovatelskou službu
potřebujete?

Co od pečovatelské služby
očekáváte?

Kontakt na blízkou osobu
(telefon, e-mail): *
*nepovinný údaj

Prohlašuji, že vyplněné údaje jsou pravdivé. Zároveň tímto dávám souhlas organizaci Dům
s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí ke zpracování svých osobních a citlivých údajů v souladu
s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnic 95/46/ES a
dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů pro účely řízení ve věci poskytování
pečovatelské služby a uzavírání smlouvy. Jsem seznámen (a) se svými právy týkajícími se ochrany
mých osobních a citlivých údajů.
Datum:

Podpis žadatele (popř. opatrovníka):

…….……………………..

Žádám o poskytování těchto úkonů:
Pomoc při
zvládání
běžných úkonů
péče o vlastní
osobu:

(zaškrtněte)
 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (nakrájení, mletí, servírování)
 Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru
 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při
osobní hygieně
nebo poskytnutí
podmínek pro
osobní hygienu:
Poskytnutí
stravy nebo
pomoc při
zajištění stravy:

 Pomoc při úkonech osobní hygieny
 Pomoc při základní péči o vlasty a nehty
 Pomoc při použití WC

Pomoc při
zajištění chodu
domácnosti:

 Běžný úklid a údržba domácnosti
 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního
úklidu, úklidu po malování
 Donáška vody
 Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných
zařízení
 Mytí/přemývání nádobí
 Vynesení odpadků
 Běžné nákupy a pochůzky
 Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti
 Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné
opravy
 Praní a žehlení značně znečištěného prádla
 Žehlení nebo mandlování prádla (bez praní)

Zprostředkování
kontaktu se
společenským
prostředím:

 Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení
zpět
 Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
doprovázení zpět

Fakultativní
činnosti:















Pomoc při přípravě jídla a pití (asistence a výpomoc)
Příprava a podání jídla a pití (uvaření, aktivní pomoc při jídle)
Dovoz nebo donáška jídla
Vydání oběda (DPS Zákostelní 661 – včetně přípravy jídlonosičů,
jídelníčku)

Administrativní pomoc
Dohled nad uživatelem (kontrola)
Doprava uživatele automobilem
Hospodaření s finanční hotovostí uživatele
Kopírování písemností
Péče o domácí zvíře (nakrmení, vyvenčení do 15ti minut)
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Zapůjčení jídlonosiče

