Městys Koloveč
Pečovatelská služba
U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
Tel. 379494222, Fax 379494311, Email: pecovatelskasluzba@mestyskolovec.cz

Datum doručení žádosti ________________________

č.j. __________________________________

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Telefon:
Byl/a jste Vy nebo Váš/e manžel/ka
- účastníkem odboje,
- osobami, které byly účastny rehabilitace (dle
zákona o soudní rehabilitaci),
- 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.

Další poznámky a
skutečnosti důležité
k poskytování sociální
služby:

Městys Koloveč
Pečovatelská služba
U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
Tel. 379494222, Fax 379494311, Email: pecovatelskasluzba@mestyskolovec.cz
Žádám zavedení těchto úkonů (zaškrtněte) ve své domácnosti ode dne:______________________________
Úkon
□ pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při zvládání
běžných úkonů péče
o vlastní osobu

Den a čas, poznámka

□ 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 úkonech osobní hygieny

Pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek □ pomoc při základní péči o vlasy a nehty(pedikúra)
pro osobní hygienu
□ pomoc při použití WC

□ zajištění stravy odpovídající věku, zásadám
Poskytnutí stravy nebo
zajištění stravy

racionální výživy a potřebám dietního stravování
□ donáška nebo dovážka jídla

□ pomoc při přípravě jídla a pití
□ příprava a podání jídla a pití
□ běžný úklid a údržba domácnosti
□ pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
např. sezónního úklidu, úklidu po malování

□ donáška vody
□ topení v kamnech včetně donášky a přípravy
Pomoc při zajištění chodu
domácnosti

topiva, údržba topných zařízení

□ běžné nákupy a pochůzky (lékař, lékárna, banka,
pošta, úřady, …)

□ velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácnosti

□ praní a žehlení osobního prádla
□ praní a žehlení ložního prádla
Zprostředkování kontaktu
se společenským
prostředím

□ doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce poskytování veřejné služby a doprovázení
zpět

Dávám svým podpisem souhlas k zjišťování, shromažďování a uchovávání osobních údajů – podkladů
pro zpracování smlouvy a evidenci rozsahu poskytované sociální služby, včetně podání informací od lékaře
o zdravotním stavu v rozsahu důležitém pro zavedení pečovatelské služby, a to až do doby jejich archivace a
skartace, v souladu s GDPR - nařízení Evropského parlamentu a rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a archivačního a skartačního řádu poskytovatele.
V Kolovči dne: ______________________________ Podpis žadatele: _________________________________
Podpis sociálního pracovníka pečovatelské služby:_________________________________________________

