Pečovatelská služba, příspěvková organizace
Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov
Tel.: 352 698 316, 602 297 606

Žádost o poskytování pečovatelské služby
Jméno a příjmení:......................................................................................………………………
Datum a místo narození: ……………………..................................…......…………………...
Skutečný pobyt: ..............................................................................................................………..
Úkony poskytované pečovatelskou službou:

A.

Základní činnosti – název úkonu
dle § 6 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání, svlékání
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 základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
Pomoc při úkonech osobní hygieny

C.

Služby poskytované ve SOH v koupelně DPS Nad
Výtopnou 1010 v Horním Slavkově - ambulantní
Pomoc při úkonech osobní hygieny
a) celková koupel + úklid koupelny pečovatelkou
b) mytí vlasů
c) sprchování + úklid koupelny pečovatelkou
d) vysoušení vlasů fénem a úprava vlasů česáním
Sprchování v koupelně DPS Poštovní 656 + úklid koupelny
pečovatelkou
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
Dovoz nebo donáška jídla
Pomoc při přípravě jídla a pití
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Jak často úkon požaduji

Příprava a podání jídla a pití + mytí nádobí
D.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
Běžný úklid a údržba domácnosti:
- vysávání, mytí podlahy
- stírání prachu, vynášení koše s odpadky
- mytí koupelny a WC
- vnější mytí kuchyňské linky, sporáku
- mytí nádobí
- převlečení ložního prádla
- úklid společných nebytových prostor patřících k bytové
jednotce uživatele

E.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti:
- sezónní úklid, velký úklid bytu
- mytí oken
- mytí dveří
Úklid po malování
Běžné nákupy
Pochůzky
Velký nákup (nad 15 kg), týdenní nákup, nákup ošacení a
nezbytného vybavení domácnosti
Praní a žehlení osobního prádla (včetně pracího prášku a
aviváže)
Praní a žehlení velkého nebo ložního prádla (včetně pracího
prášku a aviváže)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Doprovod k lékaři a doprovod zpět.
Doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovod zpět.
Doprovod při vycházce, do cukrárny, na nákup apod.
Fakultativní činnosti – název úkonu
(nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění)
Drobné úpravy a údržba v nájemních bytech DPS
Dohled nad klientem
Zajištění služby – pedikúra, manikúra (zprostředkování
návštěvy pedikérky, manikérky, kadeřnice, masérky – zahrnuje
poplatek za telefonický hovor)
Zapůjčení francouzských holí
Zapůjčení chodítka
Zapůjčení invalidního vozíku
Kopírování listin
Odvoz autem na území města - pošta, banka, MěÚ, lékař,
Středisko osobní hygieny v DPS Nad Výtopnou 1010.
Tato služba bude poskytnuta pouze po dohodě s řidičem PS na
základě volné kapacity služebního vozidla.
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Kontaktní osoby: (jméno, příbuzenský poměr, adresa, telefon):
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Co očekávám od poskytované služby - cíl:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Náklady na pečovatelskou službu:
-

uhradím plně z vlastních prostředků

Bezplatné poskytování pečovatelské služby za základní činnosti podle § 75, odst. 2, zákona č.
108/2006 Sb.
Účastník odboje (držitel osvědčení dle zák. č. 255/1946 Sb.)
Účastník rehabilitace (dle zák. č. 119/ 1990 Sb. nebo zákon č. 82/1968 Sb.)
Osoba zařazená v táboře nucených prací, pracovním útvaru, voj. táboru nucených prací (PTP).
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění, informován/a o účelu zpracování svých osobních údajů (jméno,
příjmení, datum narození, bydliště). Uděluji tímto souhlas Pečovatelské službě,
příspěvkové organizaci v Horním Slavkově jako správci svých osobních údajů pro
účely poskytování pečovatelské služby, uzavírání smluv o poskytování pečovatelské
služby, a to po dobu užívání služeb mou osobou a dále po dobu zákonem stanovené
pro archivaci dokumentace.
Žadatel byl seznámen s těmito dokumenty, které mu byly předány:
-

„ Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby“

-

„ Ceník za úhrady služby“

Datum :………………………..

Podpis žadatele: ……………………………
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