ŽÁDOST O PEČOVATELSKOU SLUŽBU CSSP2
JMÉNO A PŘÍJMENÍ :

DATUM NAROZENÍ :

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

TELEFON:

FAKTICKÉ BYDLIŠTĚ (POKUD SE LIŠÍ OD TRVALÉHO):

EMAIL:

KONTAKTNÍ OSOBA *

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

VZTAH K ŽADATELI:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

TELEFON:
E-MAIL:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

VZTAH K ŽADATELI:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

TELEFON:
E-MAIL:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

VZTAH K ŽADATELI:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

TELEFON:
E-MAIL:

Žadatel prohlašuje, že výše uvedené kontaktní osoby * jsou informovány o skutečnosti, že jejich osobní údaje jsou
součástí žádosti o službu a souhlasí s jejich použitím pro účel kontaktování jejich osoby ze strany Centra sociálních
služeb Praha 2, zejm. pokud jde o vyřízení termínu sociálního šetření, projednání smluvních ustanovení, domluvení
termínu zahájení služby, oboustranného předávání následných informací v souvislosti se zaváděnou službou (tj. před
uzavřením příp. smlouvy) apod..

PROSÍME, NÍŽE VYZNAČTE SLUŽBY A ČINNOSTI, O JEJICHŽ POSKYTOVÁNÍ MÁTE ZÁJEM:
a) 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
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při úkonech osobní hygieny
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 pomoc při použití WC
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c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám diet
 dovoz nebo donáška jídla
 pomoc při přípravě jídla a pití
 příprava a podání jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
 běžný úklid a údržba domácnosti
 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního, po malování
 donáška vody
 topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 běžné nákupy a pochůzky
 velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
 praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
e) zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
Fakultativní činnosti:
 dohled
 pedikúra
 poskytnutí 2 ks jídlonosičů
 doprava do zdravotnického zařízení, obchodů na území hl. m. Prahy

V Praze dne …………………………….
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Podpis žadatele …………………………………….

