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                  Žádost o poskytování sociální služby 

 

Jméno a příjmení žadatele  

Adresa trvalého bydliště  

Typ bydlení (zatrhnout) bytový dům……. patro  /  rodinný dům /  DPS 

Datum narození  

Číslo telefonu  

 

Zápis se sociálního šetření – vyplní sociální pracovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení cíle (očekávání) 

 

 

 

Další údaje 

Ošetřující lékař *  

Zdravotní pojišťovna  

Příspěvek na péči *  

 

Pečovatelská služba bez úhrady dle §75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. 

 

 

 

Kontak na osoby blízké 

 Jméno a příjmení                   Adresa     Telefon Vztah k 

žadateli 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
Prohlášení žadatele: 

a) Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a uvedeny dle skutečnosti. 

b) Zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu osobních a zdravotních údajů. 

c) Byl jsem seznámen s možností, že mohu já nebo mnou určený zástupce nahlédnout do svého 

osobního spisu. 

d) Byl mi předán tento informační materiál: informace o službě – vnitřní pravidla pro 

poskytování služby, ceník služeb, informační letáky, stížnosti na poskytovanou službu, návrh 

smlouvy, práva uživatelů, nouzové a havarijní situace.  

* Nepovinný údaj 
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      Žádost o poskytování sociální služby v rozsahu Od data: 
Název činnosti Jednotka Četnost Výše úhrady 

Pečovatelská služba    

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů  o vlastní osobu    

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití   1 hodina  100,- Kč 

Pomoc při oblékání   1 hodina  100,- Kč 

Pomoc při přesunu na lůžko, vozík 1 hodina  100,- Kč 

2. Pomoc při osobní hygieně     

Pomoc při úkonech běžné osobní hygieny   1 hodina  100,- Kč 

Pomoc při koupeli  v SOH 1 hodina  100,- Kč 

Pomoc při použití WC 1 hodina  100,- Kč 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy    

Dovoz  jídla  MB a smluvní obce úkon  20,- Kč 

Dovoz jídla– DPS Na Radouči, DPS U Penzionu úkon  10,-Kč 

Dovoz jídla – DPS Sadová, DPS Havlíčkova úkon  13,- Kč 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti    

Běžný úklid a údržba domácnosti – minimálně 1x týdně 1 hodina  100,- Kč 

Běžné nákupy do 5 kg 1 hodina  60,- Kč 

Velký nákup od 5kg do 15kg úkon  80,- Kč 

Pochůzka /např. pošta, lékárna, čistírna …/    1 hodina  80,- Kč 

Zprostředkování kontaktu se společ. prostředím (lékař, nstit) 1 hodina  100,- Kč 

Pochůzka – sepsání nákupu v době mimo předání nákupu 1 hodina  80,- Kč 

Praní a žehlení drobného a ložního prádla            1 kg     50,-- Kč 

Donáška vody, topení v kamnech, donáška topiva 1 hodina  100,- Kč 

Fakultativní služby     

Pedikúra  úkon  133,- Kč 

Svoz a odvoz prádla do prádelny – 1 cesta úkon  17,- Kč 

Svoz a odvoz uživatele do SOH – 1 cesta  úkon  26,- Kč 

Zapůjčení vysavače k provedení běžného úklidu v DPS úkon  6,- Kč 

Dohled nad uživatelem v domácnosti 1 minuta  1,80 Kč 

Podpora uživ. soc. služby při hospodaření s finanční hotov. 1 minuta  2,50 Kč 

Tísňová péče měsíčně  300,- Kč 

Denní stacionář    

Pobyt ve stacionáři včetně zajištění oběda denní sazba  258,- Kč 

Pobyt ve stacionáři bez zajištění oběda denní sazba  191,- Kč 

Svoz  a  odvoz do stacionáře – 1 cesta úkon  17,- Kč 

Osobní asistence do 2 hodin  100,- Kč 

Osobní asistence  do 4 hodin  90,- Kč 

Osobní asistence od 4 hodin  80,- Kč 

 

Žádost dne:………………….. 

 

                                                                                         ……………………………………. 

………………………………….                                     vlastnoruční podpis žadatele  nebo                                                

       za pečovatelskou službu                                             soudem stanoveného opatrovníka 


