
Městské středisko sociálních služeb Marie, Náchod, Bartoňova 1998, IČO 70947589 

Pečovatelská služba 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU 
 

Žadatel 

Jméno a příjmení  ………………………………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště ………………………………………………………………… 

Adresa skutečného bydliště ………………………………………………………………… 

Datum narození …………………………  

E-mail …………………………………… Telefon …………………………. 

Nepříznivá sociální situace 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Příspěvek na péči     � ANO   � NE 

Průkaz TP/ZTP/ZTP/P    � ANO   � NE 

Základní úkony 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Fakultativní služby 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Platba  � v hotovosti  � bankovním převodem � inkasním strháváním 

Datum zavedení PS …………………    Datum další návštěvy  …………………… 

 

 

……………………………………….  ………………………………………. 

podpis pracovníka PS         podpis žadatele  

            četl/a a souhlasí 

V Náchodě dne ……………………………  



Městské středisko sociálních služeb Marie, Náchod, Bartoňova 1998, IČO 70947589 

Pečovatelská služba 

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 
Žadatel 

Jméno a příjmení  ………………………………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště ………………………………………………………………… 

Adresa skutečného bydliště ………………………………………………………………… 

Datum narození …………………………  

E-mail …………………………………… Telefon …………………………. 

Obvodní lékař  …………………………. 

Propůjčený klíč   ………………………………………………………………… 

 

Kontakt na osobu blízkou/opatrovník 

Jméno a příjmení  ………………………………………………………………… 

Adresa   ………………………………………………………………… 

Příbuzenský poměr  ………………………………………………………………… 

E-mail …………………………………… Telefon …………………………. 

 

Bezplatné poskytování pečovatelské služby dle zák. o sociálních službách, § 75 odst. 2 
písm. a-e 

�  účastník odboje 

�  rehabilitovaný 

�  osoba zařazená v táboře nucených prací 

�  pozůstalí manželé po osobách uvedených v č. 1-3 starším 70 let 

� rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí 

 

Prohlášení žadatele (opatrovníka) 
 

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě. Svým podpisem dávám 

souhlas ke shromažďování a využívání výše uvedených osobních údajů podle ustanovení 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

souhlas uděluji na dobu neurčitou. Byl/a/ jsem seznámena s tím, že mohu do své dokumentace 

nahlížet. Pracovníkem Pečovatelské služby jsem byl/a poučen/a o ochraně Práv uživatelů 

sociálních služeb a možnostech podání stížností.     

 

 

……………………………………….  ………………………………………. 

podpis pracovníka PS         podpis žadatele  

            četl/a a souhlasí 

V Náchodě dne ……………………………  


