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ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ AMBULANTNÍ SLUŽBY V DENNÍM STACIONÁŘI POHODA 

Jméno, příjmení, titul 

žadatele: 

 

Datum narození: Rodinný stav: 

Bydliště: 

Tel. žadatele/ky:  Email: 

Zastoupení žadatele opatrovníkem 

(jinou formou zastoupení na 

základě usnesení soudu): 

Funkce / vztah: 

Jméno a příjmení: 

Důvody podání žádosti: 

 

 

Dále péči zajišťuje: 

 

 

Příspěvek na péči:  1. Pobírám             2. Nepobírám              3. Je v řízení 

Osobní cíl:  

 

 

Individuální plán služby 

– podklady: 

(čas, četnost, rozsah) 

 

Kontaktní osoby:  

Jméno, příjmení, 

bydliště, telefon, vztah 

vůči žadateli 

1.       

2.     

3.                                             

Zdravotní omezení:  

(dle sdělení žadatele/ky, 

popř. osoby blízké) 
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Praktický lékař MUDr.:                                                                                 Tel.: 

Odborní lékaři:                                                                                      

                                                          

1.                                                             Tel.: 

2.                                                             Tel.: 

3.                                                             Tel.: 

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 

 Základními náležitostmi 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 

služby v denním stacionáři Pohoda, a to až do doby archivace, skartace, v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odchází z denního stacionáře: Bez doprovodu             S doprovodem 

Doprava automobily CSSP Chrudim:                        Ano                                 Ne 

 

 

Podpis žadatele/ky: …………………………………………………   Datum podání žádosti: ………………………… 

 

Podpis zástupce žadatele/ky: ………………………………………………. 

 

Zahájení poskytování 

pečovatelské služby dne:  
 

Klíčový pracovník:   

Šetření provedl/a: Dne:  
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