Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Osobní údaje žadatele:
Jméno a příjmení
žadatele:
Datum narození:
Bydliště:
Telefonní kontakt:
Omezení svéprávnosti:

 ANO

 NE

Opatrovník (je‐li žadatel omezen ve svéprávnosti)

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Telefonní kontakt:
Z jakého důvodu jste se obrátil/a na pečovatelskou službu:

Další důležité informace potřebné pro poskytování pečovatelské služby:

Zavedení pečovatelské služby ode dne:

Kontaktní osoba žadatele o službu – jméno, příjmení, tel. číslo popř. e‐mail

Iveta Kaňáková, DiS., sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby
e‐mail: kanakova.meu@vratimov.cz, www.vratimov.cz, tel.: 596 732 441, mobil: 607 225 927

Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů:
Podepsáním této Žádosti dávám souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním
osobních a citlivých údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Tyto údaje budou použity jen pro potřeby Pečovatelské služby města
Vratimova pro řádné zavedení a poskytování pečovatelské služby v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
V případě zahájení poskytování pečovatelské služby budou všechna tato data součástí mé
osobní dokumentace, do které mám právo nahlížet. Souhlasím, že v případě nevyhovění mé
žádosti bude tento formulář uchován v databázi dané služby. V případě neuzavření smlouvy
bude žádost archivována a skartována dle platných pravidel organizace.
Prohlašuji, že jsem veškeré údaje v této Žádosti uvedl pravdivě a jsem si vědom, že
nepravdivé údaje mohou mít za následek neuzavření smlouvy (popř. vyřazení z databáze
žadatelů).
Beru na vědomí, že bez daného souhlasu nemůže uvedená organizace moji žádost posoudit,
případně ji vézt v databázi žadatelů o službu. Tímto jsem také srozuměn s tím, že svůj
souhlas mohu kdykoliv odvolat.
V:

Dne:

Podpis žadatele nebo opatrovníka:

Součástí této žádosti je Příloha č. 1 – Rozsah a průběh poskytování pečovatelské služby.
Iveta Kaňáková, DiS., sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby
e‐mail: kanakova.meu@vratimov.cz, www.vratimov.cz, tel.: 596 732 441, mobil: 607 225 927

Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Příloha č. 1 – Rozsah a průběh poskytování pečovatelské služby
A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Výše úhrady
100 Kč/h

Četnost:
2.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

100 Kč/h

Četnost:
3.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

100 Kč/h

Četnost:
4.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100 Kč/h

Četnost:

B) Pomoc při osobní hygieně
1.

Výše úhrady

Pomoc při úkonech osobní hygieny

100 Kč/h

Četnost:
2.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

100 Kč/h

Četnost:
3.

Pomoc při použití WC

100 Kč/h

Četnost:

C) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1.

Dovoz nebo donáška jídla pro jednotlivce

Výše úhrady
15 Kč/úkon

Četnost:
2.

Dovoz nebo donáška jídla pro manželské dvojice *

20 Kč/úkon

Četnost:
3.

Pomoc při přípravě jídla a pití

100 Kč/h

Četnost:
4.

Příprava a podávání jídla a pití

100 Kč/h

Četnost:
5.

Při dovozu jídla – otevření jídlonosiče, servírování na talíř

10 Kč/úkon

Četnost:
*dovoz nebo donáška jídla pro manželské dvojice – uvedená cena platí při odběru 2 obědů současně, jestliže je
manželům dovážen pouze jeden oběd, je výše úhrady za dovoz stanovena 15,‐Kč/úkon.
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D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1.

Výše úhrady

Běžný úklid a údržba domácnosti

100 Kč/h

Četnost:
2.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

120 Kč/h

Četnost:
3.

Donáška vody

120 Kč/h

Četnost:
4.

Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných
zařízení

120 Kč/h

Četnost:
5.

Pochůzky

100 Kč/h

Četnost:
6.

Běžné nákupy (1 igelitová taška)

12 Kč/úkon

Četnost:
7.

Malý nákup do 1 kg

8 Kč/úkon

Četnost:
8.

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti

30 Kč/úkon

Četnost:
9.

Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. jeho drobné opravy

50 Kč/kg

Četnost:
10.

Žehlení prádla v prádelně pečovatelské služby

30 Kč/kg

Četnost:

E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1.

Doprovázení uživatelů k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby a doprovod zpět (pěší doprovod)

Výše úhrady
100 Kč/h

Četnost:
2.

Doprovod uživatele na invalidním vozíku (pěší doprovod)

120 Kč/h

Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud
poskytování těchto úkonů, vč. času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrem krátí. Totéž platí pro úkony, u nichž je stanovena úhrada za kg.
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