Pečovatelská služba Dolní Dobrouč

Žádost o uzavření smlouvy o poskytování sociálních pečovatelských služeb

jméno a příjmení ........................................... datum narození ..........................
bydliště ............................................................ PSČ .........................................
rodinný stav ............................... st. příslušnost .......... telefon .............................
druh důchodu ...................... příspěvek na péči - stupeň míry závislosti .............
mimořádné výhody (ZTP/P, ZTP, TP) - č.průkazu ..................................................

Následující část, prosím, vyplňte zakřížkováním odpovídajících skutečností.

Prohlašuji, že:
a)
jsem
nejsem
účastníkem odboje (držitelem osvědčení dle zákona č. 255/1946
Sb., ve znění pozdějších předpisů
b)
jsem
nejsem
osobou, která je účastna rehabilitace podle zákona č. 119/1990
Sb., ve znění pozdějších předpisů

c)
jsem
nejsem
osobou, která je účastna rehabilitace dle zákona č. 87/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
d)
jsem
nejsem
pozůstalým manželem (manželkou) po výše uvedených osobách
starší 70 let. (§ 75, odst.2 zákona č. 108/2006 Sb.)

Žádám o uzavření smlouvy o poskytování sociálních - pečovatelských služeb na
poskytování níže vyznačených pečovatelských služeb od data ..........................

Požadovanou službu označte křížkem ve sloupci „výběr služby" a uveďte, kdy
a jak pravidelně tuto službu požadujete, např. denně,1x týdně, každá středa,
.... do sloupce „četnost".

Úkony pečovatelské služby

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 prostoru
4. Pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík

úhrada
stanovená
pečovatelskou
službou
80,- Kč/hodina
80,-Kč/hodina
80,-Kč/hodina

80,-Kč/hodina

výběr
služby

četnost

5. Pomoc při úkonech osobní
hygieny, koupání (i SOH)
6. Pomoc při základní péči o vlasy
a nehty
7. Pomoc při použití WC
8. Pomoc při přípravě jídla a pití
9. Příprava a podání jídla a pití
10. Běžný úklid a údržba
domácnosti
11. Pomoc při zajištění velkého
úklidu domácnosti, např.
sezónního úklidu, úklidu po
malování, mytí oken
12. Donáška vody
13. Topení v kamnech, včetně
donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
14. Běžné nákupy a pochůzky
(v rámci obce)
15. Velký nákup, např. týdenní
nákup, nákup ošacení a
nezbytného vybavení mimo
obec
16. Praní a žehlení ložního a
osobního prádla, popř. jeho
drobné opravy
17. Doprovázení do školy,
školského zařízení, k lékaři,
zaměstnání, instituce a úřady
18. Jednoduché ošetřovatelské
úkony
19. Poskytnutí noclehu pro
příbuzné uživatelů v DPS
20. Doprava k lékaři v rámci obce
21. Doprava do školského zařízení,
na úřady, apod. v rámci obce
22. Doprava mimo obec
23. Mandlování prádla (ložní,
utěrky, ručníky)
24. Měření krevního tlaku

60,-Kč/hodina
100,- Kč/hodina
60,- Kč/hodina
60,- Kč/hodina
60,- Kč/hodina
70,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina

50,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina

40,- Kč/hodina
80,- Kč/úkon

50,- Kč/kg

80,-Kč/hodina

80,- Kč/hodina
100,- Kč/os./noc
20,- Kč/jízda
35,- Kč/jízda
6,-Kč/km
60,- Kč/kg
zdarma

1) Žadatel se zavazuje, že
• poskytne pověřenému pracovníkovi veškeré údaje potřebné k
objektivnímu
posouzení žádosti o zavedení pečovatelské služby,
• každou změnu důležitou pro poskytování pečovatelské služby neprodleně

nahlásí pečovatelům (zdravotní stav, pobyt v nemocnici či u příbuzných,
…),
• poskytne pečovateli veškeré potřebné prostředky nutné k provedení

sjednaného
úkonu (úklidové prostředky, toaletní potřeby, ...).
2) Žadatel bere na vědomí, že
• úkony se týkají pouze jeho a nebudou poskytovány druhé osobě,
• úhrady za poskytované úkony jsou smluvní a jsou pro příjemce

pečovatelské služby v určených termínech závazné,
• v případě potřeby může žádat o rozšíření úkonů pečovatelské služby,
• poskytované pečovatelské služby mohou být uživateli zrušeny při

nedodržení výše uvedených podmínek, podmínek smlouvy, při změně
skutečností, které k zavedení pečovatelské služby vedly.
3) Potvrzuji, že veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé a úplné.

Kontakt na rodinného příslušníka, nebo jinou kontaktní osobu (jméno a
příjmení, příbuzenský vztah, adresa, telefon):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

v Dolní Dobrouči dne ..........................................................
vlastní podpis žadatele .........................................................
popř. jeho zákonného zástupce ............................................

V následující části nám, prosím, vypište své osobní cíle, tzn. co byste chtěli
ve svém životě ještě dosáhnout, zlepšit, udělat, prožít, co očekáváte, Vaše
potřeby, a to jak krátkodobě tak i v delším časovém horizontu.
Osobní cíle

Další přílohy:
• Ceník služeb
• informační leták
• vzor Smlouvy o poskytování sociálních –
pečovatelských služeb k podrobnému prostudování
• Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů
• Mimořádné situace a pravidla pro jejich řešení +
čestné prohlášení
• Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu
nebo způsob poskytování sociální služby

Na závěr Vám sdělujeme, že po uzavření smlouvy o poskytování sociálních
pečovatelských služeb, čímž se stanete uživatelem sociálních služeb, se s Vámi
ještě také dohodneme na přidělení tzv. klíčového pracovníka, který:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

vede přednostně všechna jednání s uživatelem a uživatel se také obrací
přednostně na něj (v jeho nepřítomnosti se může uživatel obrátit na
jiného pracovníka),
navštěvuje přidělené uživatele, zajišťuje jeho spokojenost a vyhodnocuje
ve společném rozhovoru jeho momentální potřeby,
podle charakteru potřeby a přání řeší situaci sám nebo zajistí řešení
jinými prostředky, ke spokojenosti uživatele,
seznamuje uživatele s různými aktivitami (přednášky, kulturní dění v obci,
divadlo, popř. kino, výstavy, apod.),
podporuje uživatele v zapojení se do různých aktivit a kulturního dění
v obci,
hledá možnosti, jak zapojit uživatele do procesu řešení jejich problémů,
iniciativně si všímá potřeb a spokojenosti uživatele,
provádí pravidelné písemné hodnocení situace s uživatelem
v dokumentu „Osobní cíle a hodnocení“ (součástí osobní dokumentace
uživatele), přičemž jedná i o nových osobních cílech; tento záznam je
prováděn srozumitelně,
jedná s uživateli s taktem a pochopením, respektuje jejich soukromí a
intimitu a řídí se „Zásadami poskytované sociální služby“ a „Pravidly pro
ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením v Pečovatelské
službě Dolní Dobrouč“ (standard kvality1; co jsou standardy kvality a jak
do nich můžete nahlédnout se od nás dozvíte na dotaz).

Děkujeme za čas, který jste musel/la věnovat vyplnění žádosti a dalších
dokumentů.
S jakýmkoliv dotazem nebo s žádostí o pomoc při vyplnění žádosti se na nás
můžete kdykoli obrátit.
Na spolupráci se těší Vaši pečovatelé

