
Pečovatelská služba

A. Žadatel

Datum narození:

Rodinný stav: Telefon:

Trvalý pobyt:

Adresa, na které má být služba poskytována, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu:

B. Kontaktní osoba - zde, prosím, uveďte kontaktní údaje na příbuzného, popř. jinou osobu

C. Příspěvek na péči (vyberte odpovídající variantu) - tento údaj je nepovinný

Žadatel je příjemcem příspěvku na péči: st1 I. stupeň 

st1 II. stupeň

st1 III. stupeň

st1 IV. stupeň

st1 zájemce není příjemcem příspěvku na péči

st1 žádost o příspěvek podána dne 

D. Ošetřující lékař

E. Doplňující údaje: 

st1

st1

st1

Centrum soc. služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Příjmení a jméno: 

     Žádost o poskytnutí pečovatelské služby 

F. Žadatel uplatňuje nárok na poskytování pečovatelské služby v rámci základní činnosti bez úhrady, neboť se jedná o:

   Jak se zájemce dozvěděl o peč. službě: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:……………………………………………………………………………………………..

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

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

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

    Jméno praktického lékaře:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

osobu, která je účastna rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. , o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u které 

bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede 

dnem jeho účinnosti, anebo byla účastna rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný 

výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak 

skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

osobu, která byla zařazena v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 

odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení 

do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v 

centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, 

popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

Příjmení a jméno: 

účastníka odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí  a o některých jiných účastnících 

národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům, ve znění 

pozdějších předpisů

    Adresa ordinace:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Co zájemce o službu od pečovatelské služby očekává:………………………………………………………………………………………………………………….



příprava a podávání jídla a pití

pomoc při oblékání a svlékání, včetně kompenzačních pomůcek

pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík

   Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Zájemce požaduje tyto úkony                                                                                  
(zaškrtněte potřebný úkon, při kterém vyžadujete pomoc pečovatelské služby)

ZÁKLADNÍ  ČINNOSTI

   Běžné úkony péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání stravy a pití

pomoc při použití WC

   Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy dietního stravování 

dovoz nebo donáška jídla

pomoc při přípravě jídla a pití

   Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti ( sezónního úklidu, malování )

donáška vody

topení v kamnech, donáška a přípravy topiva, údržba topných zařízení

běžné nákupy a pochůzky

velký nákup ( týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti )

praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy

praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

administrativní úkony dle požadavků klientů - vypisování složenek, formulářů apod.

žehlení nebo mandlování prádla vypraného uživatelem

   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, doprovázení zpět

hospodaření s finanční hotovostí klienta 

podpora uživatelů při hospodaření s finanční hotovostí 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

společnost pečovatelky, aktivizační činnosti uživatelů (v přirozeném prostředí i mimo něj, např. v domácnosti rodinného 

příslušníka nebo jiné fyzické osoby - nelze v pobytových zařízeních sociálních služeb)

nákup v nákupním středisku jiném než v nejbližším k místu bydliště (na základě přání uživatele)

dohled nad užitím léků (dávkuje rodina nebo zdravotnický personál) + pitný režim

přemývání silně znečištěných jídlonosičů

použití vysavače pečovatelské služby 

odvoz, odnáška prádla

doprovod na vycházku (prováděn v době menší časové vytíženosti pečovatele/pečovatelky)

dohled nad uživatelem v domácnosti 

telefonování v zájmu klienta

péče o květiny v domácnosti uživatele (zalévání, běžná údržba)

donáška knih dle výběru uživatele z městské knihovny



   Požadavky na zvláštní ujednání

Vaše osobní  údaje  ve výše uvedeném rozsahu bude spravovat Centrum sociálních služeb pro seniory 

Pohoda, příspěvková organizace, se sídlem Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál, http://www.centrum-

pohoda.cz/stranka/uvod (tzv. správce osobních údajů). Na Vaši žádost budou osobní údaje smazány, 

pokud to bude možné a výmaz nebude v rozporu s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy. Při 

splnění požadavků dle čl. 15 až 18 GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů 

a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů, týkajících se Vaší osoby. Dále máte právo 

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních 

údajů je prováděno v rozporu s GDPR.

   Datum: Podpis zájemce o pečovatelskou službu 


