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         Pečovatelská služba Pampeliška 

 

 
Adresa: 
PAMPELIŠKA 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
Máchova 265 
471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 27284506 
 

 
Kontaktní osoba: sociální pracovnice 
Telefon: 484 842 254 
Mobil: 734 620 952 
e-mail: soc.prac@pampeliška-ss.cz 
webové stránky: www.pampeliska-ss.cz 
 

 
Žádost doručena dne: 

 

                             Žádost o službu 

                                          

 
Příjmení žadatele: 
 
 
Rodné příjmení: 
 
 

Křestní jméno:  
 
 
Datum narození: 
 
 
 
 

 Příspěvek na péči:                     
                                                   ANO – NE 

 

Trvalé bydliště dle OP: 
 
 
 

Posledně bytem: 
 
 
 

 

Důvod, proč chcete využívat naše služby: 
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V aktuální době je žadatel: 
 

 

Doma: 
 

 

LDN 
Kde:                                                                                             

                      
      od:                                                                                                                                     

Psychiatrická léčebna: 
Kde:                                                                                             

 
      od:                                                                                                                                     

Jiné: 
 

 

 

Jméno a adresa zákonného zástupce, je-li žadatel zbaven způsobilosti k práv. úkonům: 
 
Rozhodnutí soudu v ……………………………………………………………     ze dne …………………………………………………………………. 
 
č.j.: …………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: 

 

Kontakt na osobu nebo sociálního pracovníka, který/á žádost vyřizuje na přání žadatele: 
(jméno, příjmení, telefon): 
 
 
 
 

 
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění pro účely 

pečovatelské služby. Osobní údaje uživatele jsou dle výše uvedeného zákona shromažďovány pouze ke 

stanovenému účelu a v nezbytném rozsahu. 

Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl(a) pravdivě. Jsem si vědom(a) následků, které by měla 

nesprávnost údajů mnou uvedených v žádosti, popř. nesplnění ohlašovací povinnosti hlásit do 8 dnů všechny 

změny ve skutečnostech rozhodných pro poskytování pečovatelské služby. 

 
 
 
V ………………………………………………………                 dne …………………… 

 
 
 
 
                                                                                                                  _______________________________________ 
                                                                                                                         Podpis žadatele nebo zákonného zástupce 
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Žádané úkony: 

A - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

      2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

      3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

      4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

B - Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny  

       2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

       3. pomoc při použití WC 

C - Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. dovoz nebo donáška jídla 

       2. pomoc při přípravě jídla a pití 

       3. příprava a podání jídla a pití;  

D - Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. běžný úklid a údržba domácnosti 

       2. údržba domácích spotřebičů (např. omytí sporáku, odmrazení lednice…) 

       3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního úklidu, úklidu po malování 

       4. donáška vody, 

       5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, 

       6. běžné nákupy a pochůzky   

       7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 

       8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 

       9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

E - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 

       2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné  

 moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

 


