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ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
Terénní pečovatelská služba Nové Město pod Smrkem 

 
Údaje o žadateli: 
 

Jméno a příjmení: telefon: 
 

Datum narození: rodinný stav: 
 

Trvalé bydliště: 
 

Typ bydlení:  * Zpráva o zdravotním stavu: 
 
 

Příspěvek na péči přiznán  ano  Kč  ne 
(nehodící se škrtněte) 

Poskytování služeb bez úhrady (§ 75 zák. 108/2006 Sb.)  ano  ne 

Jméno praktického lékaře: tel: 
 

 
Údaje o příjemci služby, je-li jím osoba jiná než žadatel: 
 

Příjmení, jméno Cílová adresa poskytované 
služby 

Telefon 

   

   

 
Údaje o příbuzných (kontaktních osobách) pro případ mimořádné události: 
  

Příjmení, jméno Adresa pobytu Příbuzenský vztah * telefon/mobil 

    

  

Pečovatelská služba zavedena dne: 

* nepovinný údaj 
 
Prohlášení žadatele: 
 

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě. 
Souhlasím s provedením sociálního šetření a zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv 
změnu osobních a zdravotních údajů. 
 
V Novém Městě pod Smrkem, dne  ........................  
  ..........................................................  
 vlastnoruční podpis žadatele nebo 
 soudem stanoveného opatrovníka 
Odůvodnění žádosti: 
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Žádám o poskytování těchto činností pečovatelské služby 
(zatrhněte požadované služby) 

 
 

Název činnosti Jednotka četnost Výše úhrady 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu 

   

Pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek  

1 hodina 
 

120 Kč 

Pomoc při prostorové orientaci 1 hodina  120 Kč 

Pomoc při přesunu na lůžko, vozík 1 hodina  120 Kč 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu 

   

Pomoc při úkonech osobní hygieny 1 hodina  120 Kč 

Pomoc při základní péči o vlasy 1 hodina  120 Kč 

Pomoc při použití WC 1 hodina  120 Kč 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy 

   

Dovoz nebo donáška jídla (po – pá do místa 
bydliště) v Novém Městě pod Smrkem  

úkon 
 

 18 Kč 

Dovoz jídla do domácnosti v obci Hajniště, 
Ludvíkov pod Smrkem 

úkon 
 

 25 Kč 

Příprava a podání jídla a pití 1 hodina  120 Kč 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti    

Běžný úklid a údržba domácnosti  1 hodina  120 Kč 

Běžné nákupy  úkon   30 Kč 

Týdenní nákupy (10 – 15 kg, 22 položek) úkon   50 Kč 

Pochůzky (lékárna, pošta, MŠ) úkon   20 Kč 

Dovoz stravy z bufetu, restaurace úkon   30 Kč 

Praní a žehlení ložního a osobního prádla 1 kg   70 Kč 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

   

Doprovod dospělého k lékaři, na instituce 
poskytující veřejné služby a zpět 

1 hodina 
 

120 Kč 

 

 

 
V Novém Městě pod Smrkem 03.01.2018 
 
Vypracovala: Miluše Plíšková, koordinátorka PS 


