Žádost o zavedení pečovatelské služby
Příjmení a jméno……………………………………………………………..........
Bydliště…………………………………………………………………………....
Telefon……………………………………………………………………….........
Datum narození……………………………………………………………...........
Kontaktní osoba…………………………………………….Tel………………....
Žádám o zavedení pečovatelské služby z důvodu zajištění těchto základních
úkonů:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Požadavek data zavedení pečovatelské služby……………………………………….....
Co si přejete říci o svém zdravotním stavu?............................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Co si přejete, abychom o Vás věděli?.....................................................................
………………………………………………………………………….................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….

Nárok na poskytování bezplatné pečovatelské služby:
• rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let
věku těchto dětí
• účastník odboje (držitel osvědčení dle z. č. 255/1946 Sb.)
• osoby, které jsou účastny rehabilitace (dle z. č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci
• osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním
útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17.
odst.1 zákona č.87/1991Sb. o mimosoudních rehabilitacích
• pozůstalým manželkám (manželům) po osobách uvedených v bodě 2,3,4
starším 70-ti let
Poskytování bezplatných služeb se nevztahuje na fakultativní úkony.
Uplatňuje-li právo uživatel na bezplatné využívání pečovatelské služby, musí
tento nárok podložit osvědčením.

Souhlas se zpracováním, shromažďováním a evidencí osobních údajů
Pan/Paní……………………………………., nar. …………………… svým
podpisem uděluje v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas ke zpracování,
shromažďování a uschovávání osobních údajů pro účely poskytování
pečovatelské služby, a to až do doby jejich archivace a skartace. Správcem
osobních údajů je Pečovatelská služba Farní charity Pacov.
Tento souhlas může uživatel služby kdykoliv odvolat v plném rozsahu, čímž mu
ovšem dle zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nemůže být
nadále pečovatelská služba poskytována.
Prohlašuje, že byl/byla poučen/a o svých právech ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Dne:……………………

Podpis žadatele:…………………………….

