MĚSTO CHROPYNĚ
Městský úřad Chropyně, oddělení Pečovatelská služba
nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
ŽÁDOST
na poskytování pečovatelské služby

(dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů)

razítko podatelny MěÚ Chropyně

od……………………………..
Příjmení a jméno žadatele:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Skutečné bydliště:
(místo poskytnutí služby)
Telefon žadatele:
Kontaktní osoba žadatele:
(vztah k žadateli)
Telefon kontaktní osoby:
Nárok na poskytnutí
pečovatelské služby zdarma:

MÁM 1)

NEMÁM

1)

Příjmení a jméno zástupce
žadatele:2)
Datum narození:
Bydliště:
Telefon:
1) nehodící

se škrtněte

V případě, že má žadatel nárok na poskytnutí pečovatelské služby bez úhrady podle § 75, odst. 2, zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, je povinen přiložit doklad prokazující tento
nárok.
2) Vyplňte

v případě, že žádost podává zástupce žadatele – jiná fyzická osoba, která má k zastupování žadatele
oprávnění (zmocněnec, opatrovník, poručník, osoba pověřena plnou mocí apod.)

1

Žádost podávám z těchto důvodů:

Dávám svým podpisem souhlas k zajišťování, shromažďování a uchovávání osobních údajů –
podkladů pro vydání smlouvy i jejich předávání poskytovateli pečovatelské služby, a to až do
doby archivace a skartace, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.
Dále souhlasím s pořízením fotokopií předložených dokladů a jejich založení do spisové
dokumentace.
Beru na vědomí, že mohu kdykoliv nahlédnout do své spisové dokumentace.

---------------------------------------datum

------------------------------------------podpis žadatele (opatrovníka, zák. zástupce)

2

Označte „ ANO“ v tabulce úkony, které již nezvládnete zcela sám/sama a potřebujete při nich
pomoc jiné fyzické osoby:
pondělí - pátek
sobota, neděle
ZÁKLADNÍ PEČOVATELSKÉ ÚKONY:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
11. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
12. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
13. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru
14. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
21. Pomoc při úkonech osobní hygieny:
22. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
23. Pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
32. Dovoz nebo donáška oběda do bytu v DPS, byt. Dům Hrázky

X

33. Dovoz nebo donáška oběda do bytu mimo DPS
34. Pomoc při přípravě jídla a pití
35. Příprava a podání jídla a pití
36. Dovoz oběda na určené místo (výdejna DPS)

X

X

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

41. Běžný úklid a údržba domácnosti
43. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního
44. Donáška vody
45. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topného zařízení
46. Běžné nákupy
47. Pochůzky
48. Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti, dále běžný nákup vážící od 6 kg do 10 kg
49. Praní a žehlení osobního a ložního prádla

X

X
X

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
52. Doprovod dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby,na nákup apod. a doprovod zpět

X

6. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

(poskytují se pouze v případě volné kapacity k základním pečovatelským úkonům) :
62. Dovoz vozidlem PS (k lékaři, na nákup, apod. )
63. Dohled
66. Dohled nad podáním léků, orientačním měření TK, měřením
tělesné teploty
67. Přemývání silně znečištěných jídlonosičů
68. Vyřizování služebním telefonem
69. Použití vysavače PS

X

X
X
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