Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí,
Turkova 785, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ 42886198
tel. 494 371 380, 494 372 290, e-mail: geriacentrum@gmail.com

Žádost o poskytování pečovatelské služby
1. Jméno a příjmení: …….……………………………………Titul: ………….........................
2. Datum narození: ……………………………………............Stav: ..........................................
3. Bydliště:……………………………………….........................................................................
Město ( obec )
Ulice čp.
PSČ
4.Telefon:…………………...........................................................................................................
O které úkony pečovatelské služby máte zájem - zaškrtněte:
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu


pomoc a podporu při podávání jídla a pití (např. dohled na konzumaci
připraveného jídla a pití, nakrájení, naservírování na talíř, krmení, úprava klienta
před a po jídle apod.),



pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (např. pomoc při
výběru vhodného oblečení, dohled nad čistotou oblečení, dle potřeby výměna,
přikládání speciálních pomůcek – ortéza, kylní pás, bandáže),



pomoc při prostorové orientaci,



pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu


pomoc při úkonech osobní hygieny (např. pomoc při ranní či večerní toaletě, péče
o dutinu ústí, pomoc při koupání a sprchování),



pomoc při základní péči o vlasy a nehty,



pomoc při použití toalety

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy


dovoz obědů,



donáška jídla v prostorách domu s pečovatelskou službou,



pomoc při přípravě nebo příprava jídla a pití (snídaně, svačiny a večeře)
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d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti


běžný úklid a údržba domácnosti (např. denní či týdenní úklid),



údržba domácích spotřebičů (např. odlednění a vytření lednice, omytí a vytření
mikrovlnné trouby či sporáku),



topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
(např. vybrání a vynesení popela, zátop v kamnech, donáška připraveného
topiva),



nákupy, pochůzky (např. na poštu, do lékárny, na úřady),



praní a žehlení prádla

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


zprostředkování dopravy (např. sanitou),



doprovody klientů (např. k lékaři, na úřady)

Fakultativní činnosti (jsou činnosti, které jsou nepovinné, volitelné a jsou poskytovány
nad rámec základních činností sociální služby dané zákonem)


dohled nad dospělým občanem,



dohled nad užitím léků,



aktivizace klienta – vycházky, čtení, společenské hry apod.,



vyplnění žádosti příspěvku na péči, vyplnění žádosti do DPS, DpS apod.
(tisk žádosti, vyplnění žádosti, jednání s úřady),



hospodaření s finanční hotovostí klienta (na žádost klienta nebo jeho opatrovníka)

6. Prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl (a) pravdivě.
Žadatel o poskytování pečovatelské služby dává svým podpisem souhlas k zjišťování a
shromažďování osobních údajů podle ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu řízení až do doby archivace a
skartace.
V ........................................ dne.............................................…................................…………
vlastnoruční podpis
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