SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace
Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:
Místo poskytnutí služby:
Telefon žadatele:
Kontaktní osoba žadatele:
Telefon kontaktní osoby:
Nárok na poskytnutí pečovatelské služby zdarma1)
Příspěvek na péči2)

MÁM

NEMÁM

(stupeň I., II., III., IV.) MÁM

NEMÁM

Žádost podávám z těchto důvodů:

Žádám o poskytnutí pečovatelské služby ode dne:

Jméno a příjmení zástupce
žadatele3):
Datum narození:
Bydliště:
Telefon:

1)

V případě, že má žadatel nárok na poskytnutí pečovatelské služby bez úhrady § 75, ods. 2, zák.
108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je povinen k žádosti přiložit doklad prokazující
tento nárok.
2)
Nepovinný údaj.
3)
Vyplňte v případě, že žádost podává zástupce žadatele – jiná fyzická osoba, která má k zastupování
žadatele oprávnění (zmocněnec, opatrovník, poručník, osoba pověřena plnou mocí apod.).

Označte v tabulce křížkem činnosti, které již nezvládnete zcela sám/sama a potřebujete při nich
pomoc jiné fyzické osoby.

-

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VL. OSOBU
-pomoc a podpora při podávání jídla a pití
-pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
-pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitř. prostoru
-pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OS.
HYGIENU
-pomoc při úkonech osobní hygieny
-pomoc při základní péči o vlasy a nehty
-pomoc při použití WC
POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
-pomoc při přípravě jídla a pití
-příprava a podání jídla a pití
-donáška oběda v DPS Za Humny, DPS Starý Hrozenkov, DCHB Suchá Loz
-dovoz oběda v terénu
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
-běžný úklid a údržba domácnosti
-údržba domácích spotřebičů
-pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónního, po malířích atd.
-donáška vody
-topení v kamnech, donáška, příprava topiva, údržba topných zařízení
-běžné nákupy a pochůzky
-velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti
-praní a žehlení prádla a jeho drobné opravy
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOL. PROSTŘEDÍM
-doprovod dětí do školského zařízení, k lékaři apod.
-doprovod dospělých do školského zařízení, do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby

Vyplněnou Žádost o poskytnutí pečovatelské služby můžete doručit:
- osobně do kanceláře Pečovatelské služby Uherský Brod, Za Humny 2292
- písemně na adresu Pečovatelské služby Uherský Brod, Za Humny 2292

……………………………………
místo, datum

……………………………..
podpis žadatele

X

