Žádost o uzavření smlouvy o poskytování odlehčovací
služby
I. Žadatel (zákonný zástupce)
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Titul:

e-mail:
tel.:

Adresa trvalého pobytu:
Ulice, číslo
or./po.:

Město:

PSČ:

Město:

PSČ:

Adresa skutečného pobytu:
Ulice, číslo
or./po.:

Pro svého syna/dceru:
Datum narození:
II. Předmět žádosti:
Žádám o zavedení odlehčovací služby v termínu od
Příspěvek na péči:

nepobírám
mám podanou žádost dne
pobírám ve stupni

Čestnost využívání služby: týdně
měsíčně
dle potřeby
Časový rozsah: …………………………………...hodin (max.4 hodiny 3x týdně)
III. Osoby, které mají být kontaktovány v případě potřeby
Jméno:
Příbuzenský vztah k žadateli:
Jméno:
Příbuzenský vztah k žadateli:

Příjmení:

Titul:

tel.:
Příjmení:

Titul:
tel.:

Dávám svým podpisem souhlas k zajišťování, shromažďování a uschovávání osobních údajů,
podkladů a informací nezbytných pro potřeby zpracování smlouvy, zjištění odůvodněnosti
zavedení odlehčovací služby a následné poskytování sjednaných úkonů, a to až do doby
archivace a skartace, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.

Žádost o uzavření smlouvy o poskytování odlehčovací služby – Příloha č. 1

Rozsah poskytované odlehčovací služby
Pomoc a podpora při podávávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek
Pomoc při přesunu na lůžko či vozík
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při využití WC
Zajištění stravy přiměřené době poskytování
služby a odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování
Pomoc při přípravě stravy přiměřené době
poskytování služby
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování
osob
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování
vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporující
sociální začleňování osob
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování
práv a oprávněných zájmů
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Nácvik a upevňování motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností
Podpora při zajištění chodu domácnosti

V Havířově dne: …………………….

Podpis žadatele: ………………………………………………..

