BORŮVKA, BOROVANY s p o l e k
ul. Husova 274, 374 01 Trhové Sviny

ŽÁDOST
o poskytování sociální služby Terénní pečovatelské služby

Evidenční číslo: _______
(vyplní poskytovatel)

1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE
Jméno:

Příjmení:

Titul:

Datum narození:

Trvalý pobyt:
Obec:

Část obce:

Ulice:
Číslo popisné:

PSČ:

Současné bydliště (nevyplňuje se v případě, že je totožné s trvalým pobytem):
Obec:
Část obce:
Ulice:
Číslo popisné:

PSČ:

Příspěvek na péči přiznán (nehodící se škrtněte):

ANO

NE

Osvědčení účastníka odboje dle zák. 255/46 Sb.
- žadatel má nárok na poskytování pečovatelské služby v rozsahu základních činností zdarma
(nehodící se škrtněte):
ANO
NE

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE
Telefon:

E-mail:
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3. ZÁSTUPCE ŽADATELE (vyplňuje se v případě, že má žadatel stanoveného zástupce a je omezen
způsobilosti k právním úkonům)
Jméno:
Příjmení:
Telefon:

E-mail:

4. VYZNAČTE NÍŽE UVEDENÉ SLUŽBY A ČINNOSTI, O JEJICHŽ POSKYTOVÁNÍ MÁTE
ZÁJEM
Rozsah požadované pečovatelské služby:
- Základní činnosti

Vyznačte potřebné úkony
X

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
- běžný úklid a údržba domácnosti
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
- běžné nákupy a pochůzky
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
- donáška vody
- praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
- praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a zpět
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5. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Žadatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
Sociální služba Terénní pečovatelská služba spolku Borůvka, Borovany zpracovává osobní údaje
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).
Žadatel dává poskytovateli souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování jim poskytnutých dat,
které jsou nezbytné pro posouzení žádosti o poskytování pečovatelské služby. Data budou
skartována neprodleně poté, kdy pominou důvody pro jejich zpracování, evidenci a archivaci.
Sociální služba spolku Borůvka, Borovany zpracovává a shromažďuje osobní údaje pouze pro účely
stanovené v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Rozsah osobních údajů žadatele a pravidla s jejich nakládáním stanovuje vnitřní předpis
poskytovatele.

Datum:

Podpis žadatele:

Podpis opatrovníka:

Strana 3

