
ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Jméno a příjmení žadatele:

Datum narození: Telefon, email:

Bydliště:

Rodinný stav:

O  pečovatelskou  službu
žádá (první kontakt):
Důvody podání žádosti:

Dále péči zajišťuje:

Příspěvek na péči:

Osobní cíl:

Individuální plán služby – 
podklady:

(čas, četnost, rozsah)

Činnosti a zájmy:

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
Soukenická 158, 537 01 Chrudim



Kontaktní osoby: 1.                                                   Tel. č.:

2.                                            Tel. č.:

3.                                            Tel. č.:
Zdravotní omezení:
(dle sdělení žadatele/ky)

Lékař:

Bariéry (bytové podmínky):

Bezplatné poskytování 
pečovatelské služby za 
základní činnosti dle § 75 
zákona o sociálních 
službách

 Rodina, ve které se narodily současně 3 nebo více dětí a 
to do 4 let věku

 Účastník odboje (dle z. č. 255/1946 Sb. nebo z. č. 
462/1919 Sb.)

 Účastník rehabilitace (dle z. č. 119/1990 Sb. nebo z. č. 
82/1968 Sb.

 Osoba zařazená v táboře nucených prací, prac. útvaru, 
voj. táboru nuc. Prací (PTP)

 Pozůstalý/á manžel/ka po výše uvedených osobách starší 
70 let

Žadatel/ka byl/a 
seznámen/a s:

 „Vnitřními pravidly Poskytovatele pro poskytování 
služby“

 „Úhradami za úkony“
 Způsobem „Přijímání a vyřizování stížností“
 Používáním klíčů od bytu a domu pracovníky 

pečovatelské služby
 Základní náležitosti smlouvy o poskytování služby

Dávám svým podpisem  souhlas k zajišťování,  shromažďování  a  uchovávání  osobních  údajů
(jméno  a  příjmení,  datum  narození,  adresa  trvalého  bydliště),  citlivých  údajů  (zpráva
o zdravotním omezení, rozsudek soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům,
doklad  o  účastnících  odboje,  osobách  politicky  rehabilitovaných  nebo  zařazených  v táboře
nucených  prací)  a  dalších  doplňujících  údajů  (akademické  tituly,  číslo  telefonu,  kontakt  na
rodinné příslušníky) jako podkladů k zavedení a  poskytování pečovatelské služby, a to až do
doby archivace, skartace, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.

                                       
Podpis žadatele/ky:  _____________________________________________

Zahájení poskytování pečovatelské služby:

Klíčový pracovník:

Seznámení žadatele/ky s klíčovým pracovníkem 
dne:
Šetření provedl/a: Dne:


	Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

