
Email:

Co očekáváte od služby, jaké máte představy?

Podací razítko:

Žádost o poskytování 

pečovatelské služby

Jméno a příjmení žadatele:

Bydliště:

Datum narození:

  Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice                                                    
příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice

Telefon/Mobil:

Příspěvek na péči (dobrovolný údaj pro poskytnutí sociálního poradenství):

Kontakt na rodinné příslušníky (dobrovolný údaj):

V souladu s ustanovením zák. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchovávání osobních a 

citlivých údajů související s poskytováním pečovatelské služby až do doby skartace.

Datum: Podpis zájemce:

Poskytování služby bez úhrady dle § 75, odst. 2 písm. a, b, c, d, e, zák. č. 108/2006 Sb.
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Žádám o poskytování těchto základních činností: (prosím zaškrtněte) 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

3. pomoc při použítí WC

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

2. dovoz nebo donáška jídla

4. příprava a podání jídla a pití

stravování

3. pomoc při přípravě jídla a pití

poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

6. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 

5. běžné nákupy a pochůzky

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu,

úklidu po malování

3. donáška vody

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

1. běžný úklid a údržba domácnosti

7. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy

8. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

1. doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
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