
Město Krupka                                                                                                                
Pečovatelská služba Krupka                                                     telefon: 417 861 334 
Dlouhá 636, 41742 Krupka        e-mail: pecovatelskasluzba@email.cz 

 

            ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ /ZMĚNU V POSKYTOVÁNÍ/ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

 

    I. Jméno a příjmení žadatele:  ....................................................................................................................... 

 
  Datum narození: ………………………………........…………………………………………………… 

 

 Bydliště:    ………………………………………………………………………………………………… 

 

 Telefon:   …………………………..      Zdravotní pojišťovna .………………………………………... 

 

 Ošetřující lékař: ……………………………………..................… Bezplatná služba ano      x       ne  
         dle §75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 Kontakt na rodinné 

 příslušníky:………………………………………………………………………………………………... 

 

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

 

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

 

 Žádám o             

  

 1. poskytování pečovatelské služby od…….……………č. smlouvy:………………………….. 

 

 2. změnu rozsahu v poskytování pečovatelské služby od …………...………dodatek č.:………... 

               

  ke smlouvě č.:……………..…………………………. platné ode dne …….….………………………….

                                                                                                                                                                           

II. Osobním cílem uživatele/uživatelky je: ………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 Smluvní strany chápou vytčený osobní cíl jako proměnlivý a dohodly se, že bude blíže určen dle Plánu 

 péče a sazebníku úhrad. Měsíční rozvrh bude evidován v „Plánu péče a podpory“ a jeho plnění a 

 následné změny budou sledovány v dokumentu „Individuální plán“. 

 

 

      PLÁN PÉČE        
        A SAZEBNÍK ÚHRAD 
 

Základní činnosti    Úhrada  

   v Kč 

Plán 

péče 

Frekvence 

  

a. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,-/hod.   

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120,-/hod.   

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu  

ve vnitřním prostoru 

120,-/hod.   

4. pomoc při přesunu na lůžko, vozík, židli 120,-/hod.   
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b. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech běžné osobní hygieny 120,-/hod.   

2. pomoc při základní péči o vlasy  120,-/hod.   

3. pomoc při použití WC 120,-/hod.   

c. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. dovoz nebo donáška jídla     10,-/úkon   

2. pomoc při přípravě jídla a pití 120,-/hod.   

3. příprava a podání jídla a pití /snídaně, svačina, večeře/ 120,-/hod.   

d. pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. běžný úklid a údržba domácnosti 120,-/hod.   

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. 

sezónního úklidu, úklidu po malování 

 

130,-/hod. 

 

 

 

 

     3. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva    120,-/hod   

4. běžné nákupy  

a pochůzky 

120,-/hod.   

5. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a 

nezbytného vybavení domácnosti 

 

115,-/úkon 

 

 

 

 

6. - praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. jeho 

drobné opravy 

 

65,-/kg 

  

e. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. doprovázení dětí a dospělých do školy, školského zařízení, 

zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět 

120,-/hod 
 

 

 
 

 

III.  
 

Výše úhrad je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v pozdějším znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách a na základě platného usnesení RM.  Prohlašuji, že jsem schopen/schopna ze svých příjmů hradit 

celou cenu sjednaných služeb. 

 

Při prvotním jednání jsem obdržel/a/ Informační dopis obsahující pravidla Pečovatelské služby Krupka, Ceník 

poskytovaných úkonů a Provozní řád v objektech, kde je občanům poskytována pečovatelská služba, ten obdrží 

pouze nájemce bytu v domě se soustředěnou péčí.  

 

Při podání žádosti jsem obdržel/a  standard č. 7. Postup při podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob 

poskytování služeb.  Byl/a jsem seznámen/a s právem nahlížet do spisové dokumentace a s jejím obsahem 

 

 

 

 

 

 

 

V Krupce dne …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

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

podpis uživatele služeb      podpis poskytovatele 


