POŽADAVKOVÝ LIST ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ÚHRADU
dle vyhl.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách

Jméno a příjmení uživatele
Pořadový list číslo

Datum:

Název úkonu
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
3. Poskytnutí stravy nebo zajištění stravy

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

5. Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
6. Zajištění oběda včetně dovozu či donášky

Četnost úkonů
pomoc a podpora při podávání jídla
pomoc při oblékání a svlékání
pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
zajištění stravy
dovážka oběda
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti
běžné nákupy
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy
topiva
pochůzky (lékař, lékárna, pošta, úřad, atd.)
velký nákup
praní a žehlení osobního prádla a drobné
opravy prádla (např. přišití knoflíku)
praní a žehlení ložního prádla
doprovod dospělých k lékaři, na instituce
poskytující veřejné služby, do školy, školského
zařízení, do zaměstnání a doprovod zpět
normální strava
normální neslaná
diabetická strava
diabetická neslaná
šetřící strava
šetřící neslaná
normální mletá
diabetická mletá
šetřící mletá
vegetariánská strava
normální
šetřící
diabetická

7. Pečovatelská služba bez úhrady dle §75
zákona o sociálních službách

ANO
NE

8. Cíl poskytované sociální služby
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9. Uživatel souhlasí s evidencí Individuálního
plánu v elektronické podobě. (souhlas je
vydáván pouze na to, že uživateli nebude
pravidelně předávána tištěna podoba IP)
OSTATNÍ:
10. Zapůjčení jídlonosiče
11. Jídelní lístek
12. Dohled u uživatele
13. Aktivizační činnost, volnočasové a zájmové
aktivity (např. doprovod při procházce)

ANO
NE
Na požádání uživatele bude individuální plán kdykoliv vytištěn a
předán uživateli.
ANO
ANO
NE
Dle potřeby
ANO
ANO

NE

NE
NE

Uživatel má zájem provádět způsob úhrady za provedené sociální služby:
v hotovosti OSOBNĚ NA OKRSKU Pečovatelské služby
v HOTOVOSTI OSOBNĚ nebo ZÁSTUPCI POSKYTOVATELE proti zjednodušenému daňovému dokladu
BEZHOTOVOSTNĚ jednorázovým převodem na účet č. 34133 311/ 0100, variabilní symbol
(přidělen
Poskytovatelem)
INKASEM z účtu, variabilní symbol
(přidělen Poskytovatelem)

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Pečovatelské
služby MÚSS Plzeň dotýkajících se činnosti související se zajištěním sociálních služeb a
dále:
-

Smlouva o poskytování pečovatelské služby
Ceník služeb
Požadavkový list
Pravidla pro podávání, evidenci a vyřizování stížností v MÚSS Plzeň
Práva a povinnosti uživatele
Individuální plán
Cíle, poslání a cílová skupina pečovatelské služby MÚSS Plzeň
Seznámení s možností nahlížet do své osobní dokumentace Pečovatelské služby, kterou si vede
poskytovatel sociální služby
Postup při řešení nouzových a havarijních situací

Souhlasím s pořízením kopie pro přípravu smlouvy:
-

Rozsudek o omezení způsobilosti k právním úkonům (kopie)
Pro poskytování pečovatelské služby zdarma doklad dle zákona č.108/2006 Sb., § 75, odst. 2), bod
a)-e). (kopie)

Dne:………………………………….

(datum uzavření Smlouvy)

Kontaktní osoba
Adresa
Telefon

Podpis poskytovatele……………………………
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