
MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LEDEČ NAD SÁZAVOU 

5. května 473
584 01 Ledeč nad Sázavou

tel. 569 726 631, 730 803 436

__________________________________________________________________________

Žádost na zavedení pečovatelské služby

Osobní údaje

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………..

Datum narození:……………………………………………………………………………………

Adresa bydliště:……………………………………………………..…………………………….

Telefonní číslo:……………………………………………………………………………………..

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………..

Adresa bydliště:……………………………………………………..……………………………...

Vztah:……………………………………………..Telefonní číslo:………………………………..

Souhlasím, aby kontaktní osoba byla informována o průběhu pečovatelské služby

Nesouhlasím, aby kontaktní osoba byla informována o průběhu pečovatelské služby

Vaše důvody k zavedení pečovatelské služby:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Požadavek data zavedení pečovatelské služby:

………………………………………………………………………………………………………………...

Žádám o ubytování v domě s pečovatelskou službou:

ANO  NE

Jméno a adresa opatrovníka, je-li žadatel omezen ve svéprávnosti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
Souhlasím, aby ve spise byly uloženy kopie Rozsudku soudu o omezení svéprávnosti a kopie 
Listiny o ustanovení opatrovníka. 

Dne:……………………………..  Podpis opatrovníka…………………………..
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Požaduji tyto úkony pečovatelské služby (zaškrtněte křížkem v rámečku požadované úkony):

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                               
   pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                   
   pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru         
   pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                   

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

   pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                          
   pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                                   
   pomoc při použití WC                                                                                              

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

    zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování                                                                                                                  

   dovoz nebo donáška jídla do bytu v jídlonosiči
   pomoc při přípravě jídla a pití                                                                                  
   příprava a podání jídla a pití                                                                                      

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

   běžný úklid a údržba domácnosti                                                                             
   údržba domácích spotřebičů                                                                                      
   pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti- mytí oken
   donáška vody  
   topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení         
   běžné nákupy, pochůzky 
   velký nákup
   praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy
 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

   doprovázení dětí 
   doprovázení dospělých 

Byl/a jste Vy nebo Vaše manžel/ka:
- účastníkem odboje
- osobami, které byly účastny rehabilitace
- osobami, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru
   ANO   NE

Pokud je doloženo potvrzení některé z výše uvedených skutečností,  je pečovatelská služba (s
výjimkou  nákladů  na  stravu)  poskytována  bez  úhrady v  souladu  s  ustanovením §  75  odst.  2
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM, SHROMAŽĎOVÁNÍM A EVIDENCÍ OS. ÚDAJŮ

Souhlasím  se  zpracováním,  shromažďováním  a  uchováváním  osobních  údajů  pro  účely

poskytování pečovatelské služby, v  souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů, v platném znění, a to až do doby jejich archivace a skartace. Správcem osobních

údajů je Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou. Rozsah osobních údajů je následující: údaje v

této žádosti, informace o sociální situaci, vyplývající ze sociálního šetření, základní zdravotní údaje

a rodinné poměry.

Tento souhlas může uživatel služby kdykoliv odvolat v plném rozsahu, čímž mu ovšem dle zákona

108/2006  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nemůže  být  nadále  pečovatelská  služba

poskytována.  Prohlašuji,  že  jsem  byl/byla  poučen/a  o  svých  právech  ve  smyslu  zákona

č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Prohlašuji,  že  vše  výše  uvedené  skutečnosti  jsou  pravdivé  a  svým  podpisem  vyjadřuji

souhlas ze zpracováním, shromažďováním a evidencí osobních údajů, jak je výše uvedeno.

V……….………………………….. dne …………………

…....…………………………………………

                                                                                           Podpis
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