ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ŽADATEL
Jméno, příjmení, titul
Daitm narozeníl
ieuefonl

e-maiul

irvauý pobyil
čísuo účitl

KONTAKTNÍ OSOBY
Příjmení, jméno

Adresa byduišiě

příbtzný/známý

ieuefon

e-maiul

Jméno a adresa zákonného zástupce je-ui žadaieu zbaven nebo omezen způsobiuost právním ú onůml
BEZPLATNÁ PÉČEl ANO / NE Náro na pos yintt bezpuainé péče s výjim ot ná uadt na siravt mají
tživaieué, ieří spuňtjí tsianovení § 75, odsi.2, zá ona č. 108/2006 Sb. o sociáuních sutžbách.
Žadaieu tvedu onia i na ošetřujícího lékaře v případě trgeniní siitacel
jméno, příjmeníl MUDr.

ieuefonní čísuo

Prohlášení o souhlasu se zpracováváním osobních a citlivých údajů
Prohuaštji, že jsem, ve smysut §11 zá ona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů a dáue due čuán t 4 odsi. 11 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dtbna 2016 o ochraně fyzic ých osob v sotvisuost se
zpracováním osobních údajů a o vouném pohybt iěchio údajů a o zrtšení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), řádně informován(a) o zpracování osobních
údajů v sotvisuost s žádost o pos yiování pečovaieus é sutžby Pečovaieus ot sutžbot Prahy
6 a o s tiečnost, že moje osobní daia z žádost btdot, i v případě zamíintt žádost,
tchována po dobt 4 uei due riiéria siandardt 3c a due povinnost podue § 88 písm. g) zá ona
505/2006 sb., o sociáuních sutžbách.
Zavaztji se bez zbyiečného od uadt nahuásii ja ot ouiv změnt osobních údajů.

………………………………………
podpis žadaieue
V Praze dne l

1

Žádám o poskytování těchto činnost pečovatelské služby
(označte požadované služby)
Jednotka

Požadované úkony a rozsah péče

četnost úkonů

Výše úhrady

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídua a pit

1 hodina

130,- Kč

Pomoc při obué ání a svué ání včeině spec.
pomůce

1 hodina

130,- Kč

O Pomoc při prosiorové orieniaci
1 hodina
O Pomoc při přestnt na uůž o nebo vozí
1 hodina
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnut podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při ú onech osobní hygieny
1 hodina
Pomoc při zá uadní péči o vuasy a nehiy
1 hodina
Pomoc při potžit W
1 hodina
3. Poskytnut stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Nabízíme dodání obědů od smutvního
Oběd
dodavaieue due a itáuního cení t ( viz. cení )
Dovoz nebo donáš a jídua (Po-Pá do mísia
úkon
byduišiě)
Pomoc při přípravě jídua a pit
1 hodina
Příprava a podání jídua a pit
1 hodina
4. Pomoc při zajištění chodu domácnost
Běžný ú uid a údržba domácnost
1 hodina
Běžné ná tpy a pochůz y
1 hodina
Veu é ná tpy (iýdenní, ošacení, vybavení)
úkon
Donáš a vody
1 hodina
Topení v amnech včeině donáš y a přípravy
1 hodina
iopiva
Praní a žehuení uožního prádua,
1 kg
Praní a žehuení osobního prádua,
1 kg
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod dospěuého ué aři, na institce
pos yitjící veřejné sutžby
1 hodina
Doprovod dět do š ouy, š ous ého zařízení
1 hodina

U ú onů tváděných v jednotce Kč/hodina je účtováno každých započatých 5 minut

2

130,- Kč
130,- Kč
130,- Kč
130,- Kč
130,- Kč
56,- Kč
25,-Kč
130,- Kč
130,- Kč
130,- Kč
130,- Kč
110,- Kč
130,- Kč
130,- Kč
60,- Kč
60,- Kč
130,- Kč
130,- Kč

