Žádost o poskytnutí služby osobní asistence
Jméno a příjmení žadatele
Rodné číslo

Rodinný stav

Trvalé bydliště
Telefon:

E-mail:

Jméno, příjmení a adresa zákonného zástupce, je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům

Rozhodnutí soudu v

ze dne

č.j.

Přiznaný příspěvek na péči

ano
stupeň
ne
Proč žadatel požaduje poskytování služby osobní asistence?

Léčíte se na nějakou infekční nemoc?

ano
ne

Léčíte se s nějakou nemocí na psychiatrii?

ano
ne

Prohlášení žadatele (zákonného zástupce):
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl podle skutečnosti. Jsem si vědom, že nepravdivé údaje by měly
za následek případné požadování náhrady vzniklé škody, event. i trestní stíhání a výpověď smlouvy o poskytování péče.
V

dne
Vlastnoruční podpis žadatele nebo
jeho zákonnéhozástupce

Předpokládané místo poskytování služby osobní asistence (adresa):
Předpokládaný časový rozsah poskytované služby osobní asistence
od - do
od - do
Pondělí
Jiné časové ujednání:
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Mám zájem o poskytování následujících úkonů:
(zaškrtněte v políčky úkony, o které máte zájem)
ANO

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
vnějším prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) pomoc při zajištění stravy:
pomoc při přípravě jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. nákupy a běžné pochůzky,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Další podrobnosti k vyjmenovaným úkonům , nebo jiné zde nevyjmenované úkony péče :

