Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou
Chittussiho nám. 150
IČ: 00270822
Tel.: 469 690 201
Mobil: 608 725 113
E-mail: psronov@seznam.cz
www.ronovnd.cz/mesto/dps/

Žádost o poskytování pečovatelské služby
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………...
Titul: ……………………………………………………………………………………………………..
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………………………………..
Telefon / email: …………………………………………………………………………………………
Rodinný stav: …………………………………………………………………………………………...
Státní příslušnost: ……………………………………………………………………………………...
Příspěvek na péči – stupeň závislosti: ……………………………………………………………….
Invalidní důchod – stupeň invalidity: …………………………………………………………………
Zdravotní stav:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Praktický lékař: …………………………………………………………………………………………
Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………..
Vztah: …………………………………………………………………………………………...
Telefon / email: ………………………………………………………………………………...
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Očekávání od služby:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Patříte mezi:
- účastníky odboje (zákon č. 255/1946 Sb. a 462/1919 Sb.),
- osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona 119/1990 Sb.,
- osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací (§17 zákon č. 87/1991 Sb),
- pozůstalé manžele po výše uvedených osobách starší 70 let?
Zakroužkujte:
ANO
NE

Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje v této žádosti jsou pravdivé a úplné.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlasím se
zpracováním výše uvedených údajů pro účely řízení ve věci poskytování sociálních služeb,
pro styk s úřady a s dalšími institucemi (pošta, městský úřad, Okresní správa sociálního
zabezpečení, charitativní organizace zajišťující služby sociální péče apod.) a pro případ
jakéhokoliv vzájemného sporu.
Potvrzuji, že beru na vědomí, že vyřízení mé žádosti vyžaduje šetření sociálního pracovníka
Pečovatelské služby Ronov nad Doubravou v místě mého bydliště.

V …………………………… dne………………….

…………………………………………
Vlastnoruční podpis žadatele

Záznamy Pečovatelské služby Ronov nad Doubravou

Datum přijetí žádosti: …………………………………………………………………………………..

Podpis sociálního pracovníka: ………………………………………………………………………..
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Zaškrtněte služby, které budete požadovat:

Poskytované úkony Pečovatelské služby Ronov nad Doubravou
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin.
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

60 Kč / hodina

(pomoc a podpora při podávání jídla a pití, oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na
lůžko nebo vozík)
2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 84 Kč / hodina
hygienu
+ 10 Kč / km
(pomoc při úkonech osobní hygieny, základní péče o vlasy a nehty, pomoc při (při převozech autem)
použití WC)
3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Dovoz oběda

8 Kč / donáška
+ 4 Kč / přemytí nosiče

Pomoc při přípravě jídla a pití
60 Kč / hodina
4) pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti

84 Kč / hodina

Velký úklid domácnosti (např. sezonní úklid, úklid po malování)

84 Kč / hodina

Donáška vody

84 Kč / hodina

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

84 Kč / hodina

Běžné nákupy a pochůzky

60 Kč / hodina

Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti)

50 Kč / úkon

Praní a žehlení osobního prádla, případně jeho drobné opravy

20 Kč / kg

Praní a žehlení ložního prádla, případně jeho drobné opravy

30 Kč / kg

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

84 Kč / hodina

(doprovázení k lékaři a zpět, na orgány veřejné moci a instituce poskytující + 10 Kč / km
veřejné služby)
(při jízdě autem)
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§ 75, odstavec 2) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Za poskytnutí pečovatelské služby (§ 40) hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu
stanoveném smlouvou, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak. Maximální výši úhrady stanoví
prováděcí právní předpis.
Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti
uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje,
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí
pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb.,
zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c)
zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu
odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl
činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže
rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o
jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění
zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem
obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12
měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze
zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším
70 let.
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Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou
Vám v rámci svých služeb nabízí pomoc

Najdete nás v ulici Sídliště Pod nádražím 561 v pracovních
dnech od 7:00 do 15:30 hodin.

469 690 201 / 608 725 113
psronov@seznam.cz
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