MĚSTO CHROPYNĚ
Městský úřad Chropyně, odbor sociálních věcí
nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
ŽÁDOST
na poskytování pečovatelské služby
od……………………………..
razítko podatelny MěÚ Chropyně
Příjmení a jméno žadatele :
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Skutečné bydliště:
Druh důchodu:

Telefon:
* Příspěvek na péči – stupeň:
(nepovinný údaj)
Omezení svéprávnosti:

* I II III IV
zažádáno
*ANO

*nepobírám

*mám

*NE

Osvědčení o účasti v odboji:

*ANO

*NE

Doklad o soudní rehabilitaci:

*ANO

*NE

Doklad o zařazení v táboře
nucených prací:

*ANO

*NE

Byl/a Váš manžel/ka:

(týká se pouze ovdovělých žadatelů starších 70-ti let)

 účastníkem odboje

*ANO

*NE

 soudně rehabilitován

*ANO

*NE

 zařazen v táboře nucených prací

*ANO

*NE

(pokud ANO, je nutné doložit potvrzení)
* nehodící se šktrněte
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Opatrovník (je-li ustanoven soudem, případně žadatel/ka omezen/a ve svéprávnosti)
Příjmení a jméno, adresa bydliště,telefon/e-mail:
……………………………………………………………………………………………….

Odůvodnění žádosti:

Dávám svým podpise souhlas k zajišťování, shromažďování a uschovávání osobních
údajů – podkladů pro vydání smlouvy i jejich předávání poskytovateli pečovatelské
služby, a to až do doby archivace a skartace, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Dále souhlasím s pořízením fotokopií předložených dokladů a jejich založení do spisové
dokumentace.
Beru na vědomí, že mohu kdykoliv nahlédnout do své spisové dokumentace.

---------------------------------------datum

------------------------------------------podpis žadatele (opatrovníka)

Co předkládá žadatel při podání žádosti o poskytování pečovatelské služby
Doklady, které je třeba předložit při podání žádosti:
•
•
•
•

Vyplněnou vlastnoručně podepsanou žádost o zavedení PS
Pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti - právoplatné „Rozhodnutí soudu o
omezení ve svéprávnosti“
Pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti - právoplatné „Rozhodnutí soudu o
ustanovení opatrovníka“
Pokud byl žadatel soudně rehabilitován, byl účastníkem odboje, nebo zařazen v táboře
nucených prací předloží odpovídající doklad.
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Žadatel potřebuje tyto pečovatelské úkony (označte četnost požadovaného úkonu):
pondělí - pátek
sobota, neděle
ZÁKLADNÍ PEČOVATELSKÉ ÚKONY:
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu :
11. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
12. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
13. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru
14. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
21. Pomoc při úkonech osobní hygieny:
- osobní hygiena na lůžku, v koupelně apod.
- celková koupel v domácnosti
- celková koupel ve středisku osobní hygieny (SOH)
- prevence opruzenin a proleženin, bandáže a aplikace masti atd.
22. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
23. Pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
32. Dovoz nebo donáška oběda do bytu v DPS, byt. Dům Hrázky
33. Dovoz nebo donáška oběda do bytu mimo DPS
34. Pomoc při přípravě jídla a pití
35. Příprava a podání jídla a pití
36. Dovoz oběda na určené místo (výdejna – DPS, Plešovec)
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti :
41. Běžný úklid a údržba domácnosti:
- vysávání, vytírání
- mytí sociálního zařízení a chodby v bytě
- údržba kompenzačních pomůcek
- mytí nádobí, vynesení odpadků, příprava prádla pro praní, úklid
prádla do prádelníku
- úprava a přestlání lůžka
- převlečení ložního prádla apod.
43. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního
úklidu, úklidu po malování:
- mytí oken(např.šroubování dle dohody, sundání a věšení
záclon a závěsů, mytí žaluzií) max. 2x ročně
- mytí a dezinfekce koupelny a sociálního zařízení
- mytí kuchyňské linky a vybavení v ní, mytí dveří, lustrů a
nábytku a úklid v něm
- údržba domácích spotřebičů – sporáku, ledničky
44. Donáška vody
45. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topného zařízení
46. Běžné nákupy
47. Pochůzky
48. Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti, dále běžný nákup vážící od 6 kg do 10 kg

X
X

X

X

X
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49. Praní a žehlení osobního a ložního prádla
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
52. Doprovod dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby,na nákup apod. a doprovod zpět
6. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
(poskytují se pouze v případě volné kapacity k základním pečovatelským úkonům) :
62. Dovoz vozidlem PS (k lékaři, na nákup, apod. )
63. Dohled
66. Dohled nad podáním léků, orientačním měření TK, měřením
tělesné teploty
67. Přemývání silně znečištěných jídlonosičů
68. Vyřizování služebním telefonem
69. Použití vysavače PS

X

X

X

X
X
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