Sociální služby Města Milevska,
5. května 1510,
399 01 Milevsko

Podací razítko:

Žádost o poskytnutí sociální služby

Pečovatelská služba
Jméno a příjmení žadatele:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa poskytování služby:
Adresa pro doručování:

Datum narození:
Telefonní kontakt žadatele:

e-mail:

Jméno a příjmení opatrovníka (adresa pro doručování, telefon, e-mail), je-li žadatel omezen ve způsobilosti
k právním úkonům, (kopii rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka a rozsudku o omezení či zbavení
způsobilosti přiložte k žádosti):

Opatrovnictví na základě rozhodnutí soudu, č.j.:

Popis nepříznivé sociální situace žadatele – proč pečovatelskou službu potřebujete, co od poskytování
služby očekáváte?

Kontaktní osoba/y, adresa,telefon, e-mail, vztah k žadateli:
1.

2.

V

Aktualizace žádosti únor 2020

Podpis žadatele:

dne
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Žádám, o poskytování těchto úkonů (zaškrtněte)
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 nehty
pomoc při základní péči o vlasy
pomoc při použití WC

C. Poskytnutí
stravy nebo
zajištění stravy







zajištění stravy
dovážka oběda
donáška oběda (pouze DPS 1401)
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
údržba domácích spotřebičů
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
údržba topných zařízení (vybrání popela)
běžné nákupy
pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.)
velký nákup
praní a žehlení osobního prádla a drobné opravy a úpravy
praní a žehlení ložního prádla

E. Zprostředkování
kontaktu se
společenským
prostředím

 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovod zpět
 doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby,

Další úkony
z nabídky
fakultativních úkonů
poskytovatele

 jídelníček
 pedikúra



do školy, školského zařízení, do zaměstnání a doprovod zpět

Správnost údajů uvedených v žádosti byla ověřena zaměstnancem poskytovatele dle OP žadatele.

Datum a podpis zaměstnance:
……………………………………………….
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