
Pečovatelská služba Kutná Hora, přísvěvková organizace

Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora

1. jsem - nejsem

2. jsem - nejsem

3. jsem - nejsem

4. jsem - nejsem

ano - ne

1.

2.

3.

4.

V případě, že je žadatel touto osobou, je nutné tuto skutečnost doložit potřebným osvědčením.

Jméno a přijmení zájemce o službu

Rodinný stav:

Číslo telefonu:

Státní příslušnost:

Žádost o zavedení pečovatelské služby

pobírám příspěvek na péči

nepohyblivý

pohyblivý na vozíku

částečně pohyblivý

pohyblivý (pouze po bytě - mimo byt)

Pohyblivost zájemce o službu

Adresa trvalého pobytu:

Adresa kde bude služba poskytována:

Další důležitá sdělení:

stupeň závislosti (označit odpovídající údaj):

Datum a místo narození:

Zájemce uvede o své osobě údaj odpovídající skutečnosti:

osoba, která jse plně soběstačná a nepotřebuje ke zvládání běžných úkonů

a dovedností pomoc druhé fyzické osoby

osoba, která potřebuje stálou lékařskou nebo specializovanou psychiatrickou péči

osoba závislá na alkoholu nebo jiných drogách

osoba s infekčním onemocněním

Praktický,odborný lékař zájemce (uvést kdo,adresu,telefon)

pozůstalým manželům / kám po osobách uvedených v bodě b),c),d) starším 70let

bylo zrušeno podle §17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

Jsem osobou, kdy mám dle §75 odst.2, písm. b),c),d),e), zákona č. 108/2006 Sb., o sociáních službách nárok na

pečovatelskou službu bez úhrady s vyjímkou stravy - v případě, že ano - zvýrazněte, zaškrtněte

účastníci odboje dle z.č. 255/1946 Sb. a zákona č. 462/1910 Sb.

osoby, které jsou účastny rebalititace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci ve znění dalších zák.

osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařízení

I.  -  II.  -  III. - IV.



Ve společné domácnosti s zájemcem o PS žijí: (uveďte jméno, příjmení a vztah k osobě, adresu a telefon)

Souhlasím s tím, aby Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková org. mnou poskytnuté osobní a citlivé údaje evidovala

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předp.

Beru na vědomí, že dnem .................. je zahájeno řízení ve věci poskytování pečovatelské služby.

Podpis žadatele (ky):

CO OD POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OČEKÁVÁTE? Z JAKÉHO DŮVODU SLUŽBU POTŘEBUJETE? 

Kontaktní údaje na blízké osoby zájemce: (uveďte jméno, příjmení a vztah k osobě, adresu a telefon)



ČAS-ČETNOST CENA - KČ

96,- Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

dle ceníku jednotl.

dodavatelů stravy

15,- Kč/1 oběd

19,- Kč/1 oběd

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

60,- Kč/1 kg prádla

100,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

140,- Kč/úkon

160,- Kč/úkon

20,- Kč/úkon

20,- Kč/úkon

běžné nákupy a pochůzky

Služby poskytované v rámci základní činnosti na základě §6 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

dovoz motorovým vozidlem k lékaři, do SOH a na různé instituce

Žádám o zavedení následujících služeb:

Služby poskytované v rámci základní činnosti na základě §6 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při základní péči o vlasy a nehty (umytí vlasů, ostříhání nehtů)

pomoc při použití WC

praní osobního a ložního prádla na střediscích PS (včetně vyžehlení)

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách - fakultativní činnost

velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

běžný úklid a údržba domácnosti

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 

(mytí oken, mytí společných prostor domu)

donáška vody

pomoc při přípavě jídla a pití

příprava a podání jídla a pití

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám

dietního stravování

dovoz obědů ve městě (přebírka stravy u dodavatelů, donáška, mytí termosů)

dovoz obědů do okolních obcí 

100,- Kč/hod.

Služby poskytované nad rámec základní činnosti na základě §6 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

použití úklidových prostředků pečovatelské služby

Centrum denních služeb - U Havírny 922, Kutná Hora

pedikúra v domácnosti (pouze pro klienty PS KH) 

dohled v domácnosti nad dospělým klientem o víkendech a ve svátek

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovod dospělých klientů k lékaři, na nákupy, na orgány veřejné moci,

instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět

použití vysavače pečovatelské služby

odvoz / dovoz prádla pro klienty SOH

pedikúra na SOH (pro klienty PS KH)

procházka s klientem

dohled v domácnosti nad dospělým klientem

pomoc a podpora při podání jídla a pití

96,- Kč/hod.

10,- Kč/ 1km

100,- Kč/hod.



96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

10,- Kč/1 km

120,- Kč/úkon

Služby poskytované nad rámec základní činnosti na základě §6 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách - fakultativní činnost

dovoz klienta do Centra denních služeb 

procházka s klientem

podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského 

prostředí 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty (umytí vlasů, ostříhání nehtů)

pomoc při použití WC

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

zásadám racionální výživy a potřebám dientního stravování

96,- Kč/hod.

75,- *)

*) Vzhledem ke stanovené maximální ceně 75,- Kč budou uživateli zajištěny obědy od 

dodavatele Nemocnice Kutná Hora

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

96,- Kč/hod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

nácvik a upevňování motorických, psychických a osobních schopností a dovedností

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti:

sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 

osob










