MĚSTSKÝ ÚŘAD BEZDRUŽICE
SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU
ČSA 196, 349 53 Bezdružice
tel.: 374 630 514; fax: 374 630 522
e-mail: sbf@bezdruzice.cz
podací razítko

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Níže jmenovaný(á) žádá o zavedení poskytování pečovatelské služby dle § 40 zák. č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o sociálních službách)
Jméno a příjmení žadatele:....................................................................................................................................
Číslo OP:....................................................................

Narozen(-a) dne: .........................................................

Státní občanství:................... Rodinný stav: ...................................... Telefon: ..........................................
Adresa trvalého pobytu:.................................................................................................................................. .......
Druh důchodu:
starobní
invalidní
vdovský, vdovecký
(při podání žádosti doložit rozhodnutí o přiznání důchodu od ČSSZ Praha)
Diabetes:
ano
ne
Údaje pro případné bezplatné poskytování pečovatelských služeb dle zák. o sociálních
službách dle § 75 odst. 2 písm. a – e)
1) účastník odboje
ano
ne
2) osoba, která je účastna rehabilitace (zák. č. 119/1990 Sb.)
ano
ne
3) osoba zařazená v táboře nucených prací
ano
ne
4) pozůstalí manželé po osobách uvedených v č. 1-3 starším 70 let
ano
ne
5) rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
ano
ne
Požaduji tyto pečovatelské služby:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla, oblékání, přesun
na vozík nebo z vozíku na postel apod.)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (osobní hygiena,
pedikúra, WC apod.)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz oběda, příprava
jídla/ pití apod.)
pomoc při zajištění chodu domácnosti (praní, žehlení, úklid, nákupy apod.)
Součástí žádosti je Směrnice č. 3/2015 – Ceník služeb pečovatelské služby s platností
od 16. 4. 2015 Obce Konstantinovy Lázně.
„ Prohlášení „
„Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
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„ Udělení souhlasu s evidencí osobních údajů “
„Souhlasím s tím, aby s mými osobními údaji bylo nakládáno v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále souhlasím
s pořízením kopií předložených listin a dokladů a se zařazením těchto kopií do spisové
dokumentace.“

V......................................... dne .........................
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Podpis žadatele........................................

