Žádost o poskytování pečovatelské služby
Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava

druh služby: Pečovatelská služba
Jméno a příjmení žadatele:

Datum narození:

Bydliště:

Typ bydlení:

Telefon:

Číslo OP: (nepovinný údaj)

Státní občanství:

Rodinný stav:

Údaje o zdravotním stavu: (nepovinný údaj)

Poskytování služeb bez úhrady (§ 75 zák. 108/2006 Sb.)
ano *
ne*
starobního*
vdovského*, vdoveckého*
plného invalidního*částečně invalidního *
Jsem - nejsem poživatelem důchodu:
Příspěvek na péči přiznán: (nepovinný údaj)

ano *

ne*

Jméno praktického lékaře:
Osoby žijící s žadatelem ve společné domácnosti:
Jméno a příjmení

Příbuz. poměr Telefon

Bydliště

Osoby kontaktní (příbuzní) pro případ mimořádné události:
Jméno a příjmení

Příbuz. poměrTelefon

Bydliště

Žádám o zavedení pečovatelské služby od ................. v tomto rozsahu: 2. strana žádosti
Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl/a pravdivě.
Dávám souhlas k provedení návštěvy v domácnosti, ke zjišťování a shromažďování mých osobních
údajů podle zákona č. 101/200Sb., o ochraně osob. údajů, ve znění pozd. předpisů. Zavazuji se bez
zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu osobních údajů. Souhlasím s tím, že tato data budou
používána po dobu výkonu peč. služby a budou archivovány a skartovány dle spis. dokumentace.
Dále souhlasím s tím, že při opakovaném zavedení pečovatelské služby budou data znovu použita.

* Nehodící se škrtněte

V Raspenavě dne

Podpis žadatele:

Žádám o poskytování těchto činností pečovatelské služby
(zatrhněte požadované služby)

Název činnosti
1. Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při oblékání a svlékání
pomoc při prostorové orientaci

Jednotka

Četnost

Výše úhrady

1 hodina
1 hodina

120,-- Kč / hod.
120,-- Kč / hod.

2. Pomoc při osobní hygieně
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy
pomoc při použití WC

1 hodina
1 hodina
1 hodina

120,-- Kč / hod.
120,-- Kč / hod.
120,-- Kč / hod.

3. Pomoc při zajištění stravy
pomoc při přípravě jídla a pití
pomoc při podávání jídla a pití

1 hodina
1 hodina

120,-- Kč / hod.
120,-- Kč / hod.

pomoc při přenusnu na lůžko, vozík a zpět

4. Pomoc při zajištění chodu
domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti
1 hodina
větší nákupy a pochůzky
hodina
praní a žehlení prádla
1 kg
fakultativní úkony nasmlouvané dle
1 hodina
potřeb klienta (složenky, inkasa - viz ceník)
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovod k lékaři
hodina

Odůvodnění žádosti:

120,-- Kč /hod.
50,-- Kč /úkon
60,-- Kč/ kg
120,-- Kč / hod.

120,-- Kč/hod.

