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                  Město Úvaly, Arnošta z Pardubic 95,   250 82   Úvaly 
 

ŽÁDOST 
O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ  SLUŽBY 

Údaje o žadateli: 
 

Jméno a příjmení:                                                                   telefon: 
          

Datum narození:                               rodné číslo:                                       rod. stav: 
                      

Trvalé bydliště:    
 
Adresa na které bude služba poskytována:                                                         
 

Typ bydlení: Klíče : 

Příspěvek na péči přiznán    ano       ne                Dieta:     ano                   ne 
(nehodící se škrtněte) 

osoba uvedená v §75, odst.2. zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:   ano         ne  
(nehodící se škrtněte) 

Jméno praktického lékaře:                                                                           tel: 
 

 
Údaje o příbuzných, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti: 
 

Příjmení, jméno Příbuzenský vztah Telefon 

                                                  

   

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

Příjmení, jméno Adresa pobytu Příbuzenský vztah telefon/mobil 

                                                   

    

    

  

Pečovatelská služba zavedena dne : 

 
Prohlášení žadatele: 

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě. 

Souhlasím s provedením sociálního šetření sociální pracovnicí a s případným předáním klíče pro 

účely poskytování služby podle Vnitřních pravidel PS Úvaly. Zavazuji se bez zbytečného odkladu 

nahlásit jakoukoliv změnu osobních a zdravotních údajů.  Žadatel o zavedení pečovatelské služby 

dává svým podpisem souhlas k zjišťování, shromažďování a zpracování osobních a citlivých údajů pro 

účely poskytování pečovatelské služby a její úhrady, a to v souladu s ustanovením zákona 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasí s tím, že tato data budou 

používána po dobu výkonu pečovatelské služby, archivace a skartace spisové dokumentace. Dále 

souhlasí s tím, že při opakovaném zavedení pečovatelské služby budou data znovu použita. Žádám o 

zajištění pečovatelské služby v mé domácnosti, a to v rozsahu, který jsem označil/a křížkem u 

příslušného druhu pečovatelské služby – viz. strana 2. 
 
                                                                                                         ………………………………… 

vlastnoruční podpis žadatele nebo  
V Úvalech dne :                                                                             soudem stanoveného opatrovníka 
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Žádám o poskytování těchto činností pečovatelské služby 

  (zatrhněte požadované služby) 

 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 95,-/hod. 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 95,-/hod 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru 

95,-/hod 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 95,-/hod 

pomoc při úkonech osobní hygieny a základní péči o vlasy a 
nehty 

95,-/hod 

pomoc při použití WC 95,-/hod 

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování pouze oběd (poskytovatel si 

vyhrazuje právo valorizovat cenu dle růstu skutečných nákladů) 

69,-/oběd 

dovoz nebo donáška jídla 
- pro jednotlivce 
- pro dvojice v jedné domácnosti 
- pro DPS Úvaly 

20-,/úkon 
20,-/úkon 
15,-/úkon 

pomoc při přípravě jídla a pití 95,-/hod 

příprava a podávání jídla a pití 95,-/hod 

běžný úklid a údržba domácnosti 95,-/hod 

údržba domácích spotřebičů 95,-/hod 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 95,-/hod 

donáška vody 95,-/hod 

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

95,-/hod 

běžné nákupy a pochůzky 95,-/hod 

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

  95,-/úkon 

praní a žehlení ložního a osobního prádla, 
popřípadě jeho drobné opravy 

                      50,-/kg 

doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

95,-/hod 

osobám uvedeným v § 75 odst. 2, písm. b,c,d,e zák. č. 
108/2006 Sb. 

Zdarma všechny služby 

              
Fakultativní úkony: 
 
- přeprava uživatele autem PS …………………………………………….     6,-Kč/km 
- žehlení prádla ………………………………………. ……………………..  40,-Kč/kg 
- trénování paměti……………………………………………………………. 10,-Kč/hod 
- tanečky pro seniory v sedě………………………………………………… 10,-Kč/hod 
- rašelinový zábal na prohřátí tkáně pomocí rašelinového nosiče tepla    60,-Kč/30min 
- rašelinový zábal na prohřátí tkáně s přímím kontaktem humánních 
  látek                                                                                                         80,-Kč/30min 
- parafínový zábal                                                                                    100,-Kč/30min 
 
Pokud poskytování pečovatelských úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, 
netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 


