
             Město Nýrsko 
            Pečovatelská služba 
              Klatovská 972 

            340 22  Nýrsko 

 

 

► Žádost o poskytnutí pečovatelské služby ◄ 
 

 

 

 

   Vyřizuje: Míková Daniela 

         tel.    376555650                  

  Datum doručení žádosti: 

         mob. 724432751 

                            ………………………….. 

                       

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení žadatele:  

Datum narození:  

Bydliště: 

Telefon: 

Odůvodnění žádosti (prosím označit)            zdravotní stav        seniorský věk          jiné………………. 

 Příspěvek na péči: lehká (1), střední (2), těžká (3), úplná (4) 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování osobních údajů podléhá režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve spojení se zákonem o ochraně osobních údajů 

č. 101/2000Sb. v platném znění. 

 

 

 

 

 

V Nýrsku dne: …………………                                                 Podpis žadatele: …. ……………………                                                    

 



Žádám zavedení těchto úkonů (zaškrtněte): 

 

1.Pomoc při zvládání    

   běžných 

   úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

 

2.Pomoc při osobní hygieně 

   nebo poskytnutí podmínek 

    pro osobní hygienu 

 pomoc při úkonech osobní hygieny 

 pomoc při základní péči o nehty 

 pomoc při základní péči o vlasy 

 pomoc při použití WC 

 

3.Poskytnutí stravy nebo 

    zajištění stravy 

 zajištění stravy 

 donáška nebo dovážka oběda 

 pomoc při přípravě jídla a pití 

 příprava a podání jídla a pití 

 

4.Pomoc při zajištění chodu 

   domácnosti 

 běžný úklid a údržba domácnosti 

 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 

 údržba domácích spotřebičů 

 donáška vody 

 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 

topných zařízení 

 běžné nákupy 

 pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.) 

 velký nákup 

 praní a žehlení osobního prádla a drobné opravy a úpravy 

 praní a žehlení ložního prádla 

 

5.Zprostředkování kontaktu       

   se společenským 

    prostředím 

 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a 

doprovod zpět 

 doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné 

služby, do školy, školského zařízení, do zaměstnání a doprovod 

zpět 

 

 

 

 

 

V Nýrsku dne: …………………                     

 

 

 

 

     Podpis vedoucí pečovatelské služby:         ………………………….. 

 

 

 


