ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

datum podání žádosti
číslo jednací

jméno a příjmení žadatele ___________________________________________________
datum narození ____________________________________________________________
trvalé bydliště _____________________________________________________________
adresa pro doručování písemností ____________________________________________
(jen pokud není shodná s trvalým bydlištěm)
telefonní číslo žadatele _____________________________________________________
adresa místa (domácnosti), kde má být pečovatelská služba poskytována (vyplnit vždy)
________________________________________________________________
Žadatel

-

je pohyblivý
částečně pohyblivý
pohyblivý pouze po bytě
trvale upoután na lůžko

Žadatel žije

-

osaměle
s manželem, manželkou
s rodinnými příslušníky - kteří jsou doma celý den
- kteří jsou v zaměstnání
osaměle, ale má příbuzné mimo své bydliště

-

Příbuzní žadatele (nejlépe manžel nebo děti), kteří mají být vyrozuměni v případě potřeby o
stavu žadatele
Jméno, příjmení, adresa, telefonické spojení

Ošetřující lékař žadatele: _____________________________________________________

Individuální plán:

Žadatel požaduje zajistit tyto úkony peč. služby (zakroužkujte požadovaný úkon):
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování
2. dovoz nebo donáška jídla
3. pomoc při přípravě jídla a pití
4. příprava a podání jídla a pití
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónního úklidu, úklidu po
malování)
3. donáška vody
4. topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
5. běžné nákupy a pochůzky
6. velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)
7. praní a žehlení ložního prádla a jeho drobné opravy
8. praní a žehlení osobního prádla a jeho drobné opravy
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Po naplánování rozsahu a četnosti úkonů, které žadatel požaduje poskytovat, mu byla
vypočtena výše úhrady, kterou by měl platit za všechny poskytnuté úkony za kalendářní
měsíc při maximálním čerpání všech nasmlouvaných úkonů. Žadatel byl dotázán na výši
příjmu a výši obvyklých měsíčních nákladů a byla s ním prodiskutována možnost platby za
pečovatelskou službu. Žadatel uvádí, že jeho pravidelný příjem po zaplacení běžných
nákladů na bydlení, stravu, léky apod. DOSTAČUJE – NEDOSTAČUJE x) na zaplacení
úhrady za pečovatelskou službu.
x)

škrtněte, co se nehodí

Pečovatelskou službu požaduji zahájit od _______________________________________
V Bechyni dne
Sociální pracovnice: Bc. Kateřina Jančíková, DiS.

podpis žadatele

Vyjádření ošetřujícího lékaře k žádosti o zavedení pečovatelské služby:
(vyžaduje se jen v případě, kdy poskytovatel potřebuje odborně posoudit, že žadatel o službu
potřebuje pomoc jiné fyzické osoby).
Popis zdravotního stavu s doporučením, které úkony mají být žadateli poskytnuty.
Doporučuji – nedoporučuji zavedení pečovatelské služby.
Datum, razítko a podpis lékaře

