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ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

 

Žádost podaná dne: ….….…….............. 

 

Vyplňuje žadatel: 

 

1) Žadatel: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

Jméno, příjmení, titul  

 

Datum narození ……………….……………………………….…stav .…………..………. 

 

Adresa …..……………….…………………………………………………………………. 

 

Telefon ………………………..  mobil……………………………..  

 (dále jen žadatel) 

 

 

2) Kontaktní osoba* (vyplňte i v případě, že žádost podává zákonný zástupce (opatrovník) 

zájemce): 

 

……………………………….………………………………………..……..……………… 

Jméno a příjmení, titul 

 

………………………………….………………………………………..……..…………… 

Vztah k žadateli  

 

………………………………………………………………………….…………………… 

Datum narození* (vyplňuje pouze zákonný zástupce, opatrovník) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Bydliště 

 

Telefon …………………………..  mobil ……………………………………  

 

………………………………………………………………………………………….…… 

E-mail 

(dále jen zástupce)  

 

Kontaktní osoby musí s uvedením v žádosti souhlasit a musí vyslovit písemný souhlas 

se zpracováváním osobních údajů – viz. Souhlas se zpracováním osobních údajů –

kontaktní osoba. 
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Představa žadatele (zástupce žadatele) o poskytnuté službě (uveďte časový rozsah, od kdy 

do kdy, a dny, ve kterých by měla být poskytována pečovatelská služba): 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 

 

V případě potřeby pomoci při zajištění osobní hygieny souhlasím s tím, že mi hygienickou 

péči bude provádět osoba jiného pohlaví.  

       ANO    NE 

 

 

 

Přání, cíl pečovatelské služby (co Vám pečovatelská služba pomůže vyřešit, v čem Vám 

pomůže atd.): 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 

 

…………………………………………………………………………………………...….. 
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Na pečovatelskou službu bez úhrady, s výjimkou nákladů na stravu, poskytnutou 

v rámci základních činností mají dle zákona § 75 odst. 2 písm. a), b), c), d), e) zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mají nárok tyto osoby:  

 

a) rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí* 

ANO   NE 

 

b) účastníci odboje dle z. č. 255/ 1946 Sb. a zákona č. 462/1910 Sb.) * 

ANO   NE 

 

c) osoby,které jsou účastny rehabilitace podle z. č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve 

znění dalších zákonů * 

ANO   NE 

 

d) osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže 

rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 z. č. 87/1991 Sb., 

o mimosoudních rehabilitacích * 

ANO   NE 

 

e) pozůstalí manželé (manželky) po osobách uvedených v bodě b), c), d) starším 70 let. * 

ANO    NE 

 

Vztahuje-li se na Vás některé z ustanovení § 75, odst. 2 písm. b) – e) zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a žádáte-li o jeho uplatnění, je nutné předložit doklad 

prokazující splnění těchto podmínek. 

 

Žadatel i zástupce prohlašují, že vyplněné údaje jsou pravdivé.  

 

 

*Nehodící škrtněte 
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V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79 ze dne 

27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecným nařízením o ochraně osobních 

údajů, svým podpisem dávám souhlas Centru sociálních služeb Kuřim, p. o. ke 

shromažďování, zpracovávání a uchovávání svých osobních, event. citlivých údajů, 

uvedených ve všech dokumentech, které nezbytně souvisí s uzavřením smlouvy a s 

poskytováním pečovatelské služby.  

 

Byl(a) jsem rovněž informován(a) o pravidlech pro vedení dokumentace a ochrany osobních a 

citlivých údajů. O svých právech v souvislosti s vedením dokumentace a s nakládáním 

s osobními a citlivými údaji jsem byl(a) poučen(a). 

 

Žadatel i zástupce souhlasí s tím, že budou v případě opakované sociální práce tyto údaje 

aktualizovány, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů používány a archivovány 

v sídle poskytovatele sociální služby.  

 

Žadatel je srozuměn s tím, že poskytnutí jeho osobních údajů je zcela dobrovolné, s výjimkou 

osobních údajů, jejichž zpracování poskytovateli ukládají platné právní předpisy či je jejich 

zpracování odůvodněno oprávněným zájmem poskytovatele. 

 

Žadatel i zástupce byl poučen, že může tento souhlas kdykoliv odvolat. Žadatel i zástupce 

mají právo kdykoliv nahlédnout do dokumentů, které o nich organizace vede.  

 

 

V ………………………dne …………............             ………………………………………... 

                                                                                         Podpis žadatele  

  

                                                                                         ……………………………………….. 

                                                                                          Podpis zástupce žadatele (opatrovník) 

 

*Nehodící škrtněte 
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Rozsah základních úkonů pečovatelské služby 
 

Označte křížkem, do okénka před úkon, o který úkon máte zájem. 

Do okénka za úkonem uveďte četnost. 

1  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 1.1   pomoc a podpora při podávání jídla a pití (dopomoc při sycení)  

 1.2   pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  

 1.3   pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve  

        vnitřním prostoru 
 

 1.4   pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

2  Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 2.1   pomoc při úkonech osobní hygieny  

 2.2   pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí vlasů, stříhání nehtů)  

 2.3   pomoc při použití WC  

3  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 3.1   zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy 

              a potřebám dietního stravování  
 

 3.2   dovoz a donáška jídla  

 3.3   pomoc při přípravě jídla a pití  

 3.4   příprava a podání jídla a pití (vaření jídla v domácnosti uživatele)  

4  Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 4.1   běžný úklid a údržba domácnosti  

 4.2   pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (domácnosti 

        např. sezónní úklid a mytí oken,...). Zajišťuje se u uživatelů,  

        kterým se zajišťuje i běžný úklid domácnosti. 

 

 4.3   donáška vody  

 4.4   topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba  

        topných zařízení 
 

 4.5   běžné nákupy (základní potraviny – pečivo, mléko, denní tisk)  

 4.6   pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.)  

 4.7   velký nákup (týdenní, balík vod, nákup ošacení a běžného  

        vybavení domácnosti) 
 

 4.8   praní a žehlení ložního prádla (popř. jeho drobné opravy)  

        pouze praní, pouze žehlení 
 

 4.9   praní a žehlení osobního prádla (popř. jeho drobné opravy) 

        pouze praní, pouze žehlení 
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5  Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím 

 5.1   doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a  

         doprovázení zpět 
 

 5.2   doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

        veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět 
 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek na péči (nepovinný údaj) 

 

  nemám                      vyřizuje se                      nemám zájem o vyřízení 

 

  1. stupeň                    2. stupeň                   3. stupeň                    4. stupeň 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Podpis sociálního pracovníka: .......................................................... 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – KONTAKTNÍ OSOBA 

 

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ………………………………………………………….. 

 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………... 

 

Jméno a příjmení žadatele/uživatele: ………………………………………………………... 

 

 

Kontaktní osoba tímto dobrovolně uděluje svůj kdykoliv odvolatelný souhlas se 

zpracováním osobních údajů poskytovatelem sociálních služeb Centrum sociálních služeb 

Kuřim, příspěvková organizace, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČ: 49457276, a to 

v následujícím rozsahu a pro uvedené účely: 

 

Souhlasím s evidováním a používáním mých osobních údajů, kterými jsou - jméno, příjmení, 

korespondenční adresa, emailová adresa, telefonní číslo, za účelem kontaktování mé osoby a 

zasílání informací, to vše výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedenému 

uživateli. 

Ke zpracování na základě tohoto souhlasu bude docházet po dobu vyřizování žádosti a trvání 

smlouvy o poskytování sociální služby uživateli. 

 

Jsem srozuměn(a) s tím, že neudělení souhlasu není překážkou vyřizování žádosti a následně 

poskytování sociální služby uvedenému uživateli. Pokud souhlas neudělím, nebudou uvedené 

osobní údaje jakkoliv zpracovávány.  

 

Kontaktní osoba má:  

- právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a 

povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů; 

- právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;  

- právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, 

aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování 

omezeno; 

- právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u 

dozorového úřadu; 

- právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, 

pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko 

pro práva a svobody kontaktní osoby. 
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Prohlášení kontaktní osoby  

 

Tento můj souhlas zůstává v plném rozsahu v platnosti a účinnosti po dobu vyřizování žádosti 

a trvání smlouvy o poskytování sociální služby uživateli.  

 

Jsem si vědom(a) toho, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a mohu ho do budoucna 

kdykoliv odvolat.  

 

 

 

 

V……………………… dne ………………………. 

 

 

                                                                                                     ……………………………… 

                                                                                                      Podpis kontaktní osoby 
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