Žádost o zavedení pečovatelské služby a sociální šetření
Pečovatelská služba města Toužim
Součástí této žádosti je souhlas se zpracováváním osobních údajů
(dle zákona č.101/2000Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016)
Příjmení a jméno:
Narozen/a dne:
Bydliště:
Telefonní kontakt:

Žadatel požaduje tyto úkony a v takovémto rozsahu/frekvenci:
1. pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu


pomoc při podávání jídla

………………………………………...



pomoc při oblékání a svlékání

…………………………………………



pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu

………………………………………….



pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

…………………………………………

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


pomoc při úkonech osobní hygieny

………………………………………….



pomoc při základní péči o vlasy a nehty

………………………………………….



pomoc při použití WC

…………………………………………

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy


dovoz a donáška jídla

..……………………………………….



pomoc při přípravě jídla a pití

…………………………………………



příprava a podání jídla a pití

.………………………………………..

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti


běžný úklid a údržba domácnosti

……………………………………….…



velký úklid (sezónní úklid, úklid po malování ..)

………………………………………….



běžné nákupy (do 5kg) a pochůzky

………………………………………….



velký nákup (týdenní, ošacení, vybavení domácnosti..) ………………………………………….



praní a žehlení (mandlování) prádla

………………………………………….

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři

………………………………………….

Podrobný rozsah (četnost) úkonů je v Individuálním plánu klienta

Prohlašuji, že náklady (úhrady) za pečovatelskou službu:
A) uhradím z vlastních prostředků
B) neuhradím: jsem a) účastník odboje
b) osoba, která je účastna rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.,
c) osoba, která byla zařazena v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru
d) pozůstalý manžel (manželka) po osobách uvedených v písmenech a)
až c) starší 70 let
(§ 75 odst. 2 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

STANOVENÍ OSOBNÍCH CÍLŮ KLIENTA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Poskytovatel:

Pečovatelská služba města Toužim
se sídlem Malé náměstí 468, 364 01 Toužim

a
Klient:

…………………………………………………………………………………..

se dohodli v souladu s poskytováním pečovatelské služby na společném postupu při zabezpečování
stanovených osobních cílů klienta pečovatelské služby (dále jen PS)
PS poskytovaná od:

…………………………………………………………………………

Místo poskytování PS: ………………………………………………………………………….

Osobní cíl (základní přání klienta): stav, kterého má být dosaženo s podporou služby – je zaměřen na
aktivitu klienta.
Klient uvádí vlastními slovy osobní cíl = co očekává od poskytovaných služeb, svá přání, touhy, potřeby
(pracovník PS může s formulací cílů pomoci)
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. ..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Pečovatelská služba Toužim, Malé náměstí 468,
364 01 Toužim

Souhlas se zpracováním osobních,
citlivých a jiných údajů Klienta sociální
služby
(dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a na základě
Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016)

Já ……………………………………………………………………….
narozený/á …………………………………
bytem ……………………………………………………………………
(dále jen Klient)

poskytuji dobrovolně souhlas
Pečovatelské službě Toužim se sídlem v Toužimi, Malé náměstí 468, zastoupené paní Šimkovou Soňou,
vedoucí Pečovatelské služby Toužim
o s předáním informací za účelem řešení nepříznivé sociální situace Klienta v rozsahu:
- jméno a příjmení
- jaká služba je Klientovi poskytována a v jakém rozsahu
- nepříznivá sociální situace, v níž se Klient nachází
Tyto informace mohou být sděleny:
o kontaktním osobám, které Klient uvedl a souhlasil s informovaností
o příslušnému odboru sociální práce
o příslušné pobočce úřadu práce
o ostatním poskytovatelům sociálních a zdravotnických služeb
o ošetřujícímu lékaři
o jiné:

Tento souhlas uděluji:
o jednorázově, za účelem ……………………………………………………………..
o opakovaně po dobu poskytování sociální služby

V…………………….dne………………….

…………………………………
podpis Klienta

Souhlas s předáváním informací může být kdykoliv odvolán!

Odvolávám svůj souhlas s předáním informací za účelem řešení nepříznivé
sociální situace Klienta

Datum odvolání ………………………….

………………………………..
podpis Klienta

Pečovatelská služba Toužim, Malé náměstí 468,
364 01 Toužim

Souhlas se zpracováním osobních,
citlivých a jiných údajů Klienta sociální
služby
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a na základě
Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016

Kontaktní osoba 1:
Já……………………………………………………………………………………………..,
který jsem (vztah ke Klientovi) ……………………………………………………………...

poskytuji dobrovolně souhlas
Pečovatelské službě Toužim se sídlem v Toužimi, Malé náměstí 468, zastoupené paní Šimkovou Soňou,
vedoucí PS

o s uvedením mých údajů do databáze Poskytovatele Pečovatelské služby Toužim v rozsahu:
- jméno a příjmení
- vztah ke Klientovi
- telefonní kontakt

Tento souhlas uděluji:
o jednorázově, za účelem………………………………………………………
o opakovaně po dobu poskytování sociální služby
V…………………… dne…………………………

…………………………………
podpis kontaktní osoby 1

Souhlas může být kdykoli odvolán!

Odvolávám svůj souhlas s uvedením do databáze

Datum odvolání …………………………….

…………………………………
podpis kontaktní osoby 1

PROHLÁŠENÍ
Pečovatelská služba města Toužim
Telefon: 354 224 580

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s vnitřními předpisy, především s právem podávat stížnosti, námitky
a připomínky a se způsobem podávání stížnosti, námitek a připomínek a s nouzovými a havarijními
situacemi, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby.

Zápis ze sociálního šetření
u žadatele o poskytování pečovatelské služby
Žadatel……………………………………………………………………………
1. Popis osobního stavu žadatele, zázemí žadatele (v jaké situaci se žadatel nachází =
osamělost, zdravotní potíže zjištěné pozorováním, vlastní sdělení žadatele……apod. )
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

2. Životní podmínky (místo bydliště, kvalita bydlení, hygienické podmínky, dostupnost
a možnost nákupů, lékařské péče, úřadů apod.)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Důvody, které vedou žadatele k podání žádosti o zavedení pečovatelské služby:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Základní všední znalosti, úkony soběstačnosti, instrumentální činnosti – míra podpory:
 Najedení, napití:

 Oblékání, svlékání

 Osobní hygiena

 Použití WC

 Přesun lůžko – židle

 Chůze po rovině

 Chůze po schodech


































bez podpory (samostatně, bez pomoci)
připomenutí
dohled
dopomoc (fyzická či slovní)
úplná dopomoc (klient úkon neprovede)
bez podpory (samostatně, bez pomoci)
připomenutí
dohled
dopomoc (fyzická či slovní)
úplná dopomoc (klient úkon neprovede)
bez podpory (samostatně, bez pomoci)
připomenutí
dohled
dopomoc (fyzická či slovní)
úplná dopomoc (klient úkon neprovede)
bez podpory (samostatně, bez pomoci)
připomenutí
dohled
dopomoc (fyzická či slovní)
úplná dopomoc (klient úkon neprovede)
bez podpory (samostatně, bez pomoci)
připomenutí
dohled
dopomoc (fyzická či slovní)
úplná dopomoc (klient úkon neprovede)
bez podpory (samostatně, bez pomoci)
připomenutí
dohled
dopomoc (fyzická či slovní)
úplná dopomoc (klient úkon neprovede)
bez podpory (samostatně, bez pomoci)
dohled

 Nakupování

 Vaření

 Péče o domácnost

 Užívání léků

 Telefonování

 Transport

 Finance

































dopomoc (fyzická či slovní)
úplná dopomoc (klient úkon neprovede)
bez podpory (samostatně, bez pomoci)
připomenutí
dohled
dopomoc (fyzická či slovní)
úplná dopomoc (klient úkon neprovede)
bez podpory (samostatně, bez pomoci)
připomenutí
dohled
dopomoc (fyzická či slovní)
úplná dopomoc (klient úkon neprovede)
bez podpory (samostatně, bez pomoci)
připomenutí
dohled
dopomoc (fyzická či slovní)
úplná dopomoc (klient úkon neprovede)
bez podpory (samostatně, bez pomoci)
připomenutí
dohled
dopomoc (fyzická či slovní)
úplná dopomoc (klient úkon neprovede)
vyhledá samostatně číslo, vytočí je bez pomoci
zná několik čísel, odpovídá na zavolání
nedokáže použít telefon
cestuje samostatně dopravním prostředkem
cestuje, je-li doprovázen
vyžaduje pomoc druhé osoby, speciál. upravený vůz
spravuje samostatně, platí účty, zná příjmy a výdaje
zvládne drobné výdaje, potřebuje pomoc
nechopen bez pomoci zacházet s penězi

Posuzování schopností – zjišťování dalších potřeb viz. REGIONÁLNÍ KARTA

5. Zaměření péče
 Pomoc pečovatelské služby
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 Rozsah pomoci rodinnými příslušníky
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Závěrečné hodnocení
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Jiné údaje (dobrovolné údaje, pokud je chce klient uvést)
Klíč od mého bytu (domu) je k dispozici zaměstnancům pečovatelské služby na základě písemné dohody
(souhlasu) o uložení klíče klienta PS:

 ANO


Žadatel:

NE

JE

x

NENÍ

naší cílovou skupinou

Šetření se zúčastnil (kromě zájemce a soc. pracovníka):
………………………………………………………………………………………………………

Žádost sepsala, šetření provedla sociální pracovnice PS: Bc. Mikulová Ivana DiS.

Toužim dne………………………………..

podpis žadatele …………………………………

