Pečovatelská služba Loučovice, Loučovice 60, 382 76 Loučovice
Tel. 380 748 161, 724 763 432, 601 349 663

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Příjmení a jméno žadatele/ky:

Místo narození (nepovinný údaj):

Předchozí příjmení (nepovinný údaj):

Rodinný stav:

Datum narození:

Rodné číslo (nepovinný údaj):

Adresa trvalého pobytu:

Kontaktní adresa (pokud není shodná s adresou trvalého pobytu):
Kontaktní spojení (telefonní číslo, e-mail):

ÚDAJE O OPATROVNÍKOVI
(v případě omezení žadatele způsobilosti k právním úkonům)

Příjmení a jméno opatrovníka:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Kontaktní adresa (pokud není
shodná s adresou trvalého pobytu):

Kontaktní spojení (telefonní číslo,
e-mail):

Vztah k žadateli:
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Bylo Vám diagnostikováno mentální postižení?

ANO x NE

Bylo Vám diagnostikováno duševní onemocnění?

ANO x NE

Jaký je důvod Vaší žádosti?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zápis ze sociálního šetření – vyplní sociální pracovník!

Stanovení cíle (co by si žadatel/ka představoval/a, aby mu pečovatelská služba poskytovala
– v čem potřebuje pomoci, případně vypište konkrétní úkon dle ceníku)

O poskytování pečovatelské služby žádá žadatel/ka od data: ……………………………..
Požadavky na službu: (vyznačte požadované – jednotlivé kapitoly jsou rozepsány v Ceníku služeb)
- 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 (donáška obědů)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

x
x
x
x
x

NE
NE
NE
NE
NE

Úkony jsou poskytované Pečovatelskou službou Loučovice dle § 40 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách.
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Kontaktní osoby: (rodinný příslušník, známý, resp. kdokoliv, komu žadatel/ka věří
a pečovatelská služba ho může kontaktovat v případě nouzové naléhavé situace, vztahující se
k osobě žadatele/lky (náhlé zhoršení zdravotního stavu atd.).

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

Vztah k žadateli

Zdravotní stav: (uveďte obtíže či nemoci, které Vám způsobují či činí největší obtíže)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………

Ošetřující lékař/ka:

……………………………………………………………………

Vlastníte průkaz osoby se zdravotním postižením – TP, ZTP či ZTP/P? …………………..
Máte přiznán příspěvek na péči – jaký stupeň?

……………………………………………

Máte přiznán jiný sociální příspěvek např. mobilitu?

ANO x NE

Bezplatné poskytování pečovatelské služby za základní činnosti podle § 75 odst. 2
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ve znění pozdějších předpisů) se poskytuje
pouze v těchto případech:
a) Rodina, ve které se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku …………………
b) Účastník odboje (držitel osvědčení dle zákona č. 225/1946 Sb.) ……………………………
c) Účastník rehabilitace (dle zákona č. 119/1990 Sb. nebo zákona č. 82/1968 Sb.) ………….
d) Osoba zařazena v táboře nuc. prací, prac. útvaru, voj. táboru nuc. prací (PTP) ………….
e) Pozůstalý/á manžel/ka po výše uvedených osobách bodu b) až d) starší 70 let ……………
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Žadatel/ka byl/a seznámen/a s informacemi:
-

-

s používáním klíčů od bytu či domu pracovníky pečovatelské služby (pakliže žadatel
má požadavek na uložení klíčů u PS)
.……………
s informačním letáčkem Pečovatelské služby Loučovice
(informace o cílové skupině osob aj.)
…………….
s Vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby
…………….
s Ceníkem základních úkonů pečovatelské služby
…………….
s Ceníkem fakultativních úkonů pečovatelské služby
…………….

Žadateli/ce byly předány následující dokumenty, společně s formulářem žádosti:
- Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby
…………….
- Ceníky (základních a fakultativních) úkonů pečovatelské služby
…………….

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) žadatel
(Subjekt údajů) uděluje Poskytovateli sociální služby – Obci Loučovice (Správce údajů)
dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
1) Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné
číslo, osobní stav, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo);
identifikační a kontaktní údaje opatrovníka (jméno a příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, vztah k Subjektu údajů).
2) Citlivé údaje (údaje týkající se zdravotního stavu a úrovně soběstačnosti - úroveň mobility
a sebeobsluhy, schopnost komunikace, schopnost péče o domácnost, druhu přiznaného
příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu, jméno ošetřujícího lékaře) a osobní údaje osoby
blízké žadateli (jméno a příjmení osoby blízké žadateli, vztah k žadateli, kontaktní spojení adresa či telefonní číslo).
a to pro účely:
- poskytování sociální služby dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
- evidence v databázi kontaktů Správce a komunikace s příslušnými institucemi a orgány
státní správy.
- v případě krizové situace, vzniklé na straně Subjektu (havarijní či nouzová situace), může
Správce využít osobní údaje osoby blízké, uvedené v žádosti samotným Subjektem.
3) Fotografie poskytnuté Subjektem údajů nebo pořízené Správcem na akcích pořádaných
Správcem pro účely:
- zveřejnění fotografií v prezentaci Správce (např. nástěnka, propagační materiál) a na
webových stránkách Správce.
4) Správce má povinnost poskytnout osobní údaje o Subjektu údajů oprávněným institucím,
pokud to vyplývá z obecně právních předpisů.
Doba, po kterou mohou být osobní a citlivé údaje Správcem zpracovávány: dle obecně
závazných předpisů.
Prohlášení žadatele (Subjektu):
Potvrzuji (v žádosti o sociální službu) níže svým podpisem, že jsem byl/a poučen/a o těchto
mých právech: za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ (Zákon o ochraně
osobních údajů) má Subjekt právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,
- požádat o kopii těchto osobních údajů a o opravu nepřesných údajů,
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-

požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel
zpracování a obecně platné právní legislativy nevyžadující jejich zpracování
a zachování.

Prohlašuji, že poskytnuté osobní a citlivé údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny
poskytnutých osobních a citlivých údajů tuto změnu ohlásím Správci a souhlasím se
zpracováním svých osobních a citlivých údajů za podmínek výše uvedených. Prohlašuji, že
jsem byl/a poučen/a o svých právech se zpracováním mých osobních a citlivých údajů.
Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat.
Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní a citlivé údaje v souladu s GDPR
a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění
právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.

Prohlášení žadatele/ky:
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a uvedeny dle
skutečnosti obsahu žádosti plně rozumím a podání žádosti je projevem mé svobodné vůle.
Prohlašuji a jsem si vědom/a toho, že uvedení nepravdivých údajů by mělo za
následek neplatnost následně uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

V …………………………………... dne ……………………..

Žádost převzal/a: ……………………

Podpis žadatele/ky ……………………….....

vedoucí pracovník
Pečovatelské služby Loučovice

Podpis opatrovník: ………………………….
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INFORMACE PRO ŽADATELE
Dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách může poskytovatel sociálních
služeb odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (tj. cílové skupiny),
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby o kterou osoba žádá, nebo
c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců
před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování
povinností vyplývajících ze smlouvy.

Poskytovatel eviduje žadatele odmítnuté z důvodu uvedeném výše v bodě b). Tato
evidence však není pořadníkem čekatelů.

Písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy Vám na žádost zašleme
poštou. Požádat je možné telefonicky (380 748 161 nebo 601 349 663) nebo písemně na
adrese Pečovatelská služba, sociální pracovnice, Loučovice 60, 382 76 Loučovice.

6

