
                                     

 

___________________________________________________________________________                                   

 

Žádost o zavedení pečovatelské služby 
                            

 
Příjmení a jméno……………………………………………………………………………… 

 

Datum narození………………………………Občanství…………………………………… 

 

Bydliště………………………………………………………………………..………………. 

 

Telefon……………………………….Rodinný stav………………………………………… 

 

Kontaktní osoba……………………………………………………………………………… 

 

 

Je mi poskytován příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,          

v platném znění, ve výši……………………………Kč 

 

Jsem držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením TP, ZTP, ZTP/P …………………… 

 

Zavedení pečovatelské služby požaduji od ………………………………………………….. 

 

Prohlašuji, že mnou shora uvedené údaje v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby 

jsou pravdivé. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, v platném znění a v souladu s Vnitřními pravidly k zajištění poskytované 

pečovatelské služby, které jsou přílohou žádosti, souhlasím s tím, že mé osobní údaje, 

eventuelně další údaje budou použity pro účel této žádosti, a to v rozsahu nezbytném           

pro plnění úkolů poskytovatele. 

 

 

V Praze dne………………………………..                               …………………………..      

                                                                                                             Podpis žadatele 

 

Vyjádření praktického lékaře 

 

 

 

 

 
Nutná dieta: 

Datum:                                                             …………………………………… 

                                                                                                         Razítko a podpis lékaře       

 



Potřebuji podporu a pomoc pečovatelské služby 

v následujících úkonech a činnostech (potřebné zakroužkujte) 

 
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 včetně speciálních pomůcek, 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru,  

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

 

b) Pomoc při osobní hygieně: 

 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 

2. pomoc při použití WC, 

                                                                                       
c) Pomoc při zajištění stravy: 

 

1. dovoz nebo donáška jídla, 

odběr obědů v jídelně DPS, 

dovoz obědů v sobotu, neděli a ve svátek, 

2. pomoc při přípravě jídla a pití, 

3. příprava a podání jídla a pití, 

  

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

 

1. běžný úklid a údržba domácnosti, 

2. údržby domácích spotřebičů, 

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónního úklidu, úklidu                  

po malování apod.), 

4. donáška vody, 

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, 

6. běžné nákupy a pochůzky, 

7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti, 

8. praní a žehlení prádla, popř. 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,                   

k orgánům státní správy a místní samosprávy a doprovázení zpět 

     

další fakultativní úkony: 

dohled nad dospělou osobou, doprava služebním vozidlem do zařízení pečovatelské  

služby, venčení psů 

 

 

        Datum:                                                                   Podpis žadatele:     


