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DOTAZNÍK ZÁJEMC O PE OVATELSKOU SLUŽBU
DIAKONIE DUBÁ z.s. (v. 01 vydaná 1. 7. 2016)
1) OSOBNÍ ÚDAJE
JMÉNO ..................................................................... DATUM NAROZENÍ: ...............................................
ADRESA + PS : ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
KONTAKTNÍ TELEFON, E-MAIL: ..............................................................................................................
TELEFON NA RODINU I BLÍZKOU OSOBU..........................................................................................
DUVODY ZAVEDENÍ PE OVATELSKÉ SLUŽBY...................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

POT EBUJI POMOCI
POMOC P I SEBEOBSLUZE
koupání nebo sprchování
vým na inkopom cek
ranní hygiena – pomoc na WC nebo vým na inko pom cek, oble ení do denního od vu
ve erní hygiena – pomoc na WC nebo vým na inko pom cek, p evle ní do no ního od vu
POMOC P I POHYBU VENKU
doprovod k léka i v Dubé
procházka v obci Dubá
DONÁŠKA OB DA
ze školy v Dubé
z restaurace
NÁKUP
žný nákup do 10 položek
velký nákup nad 10 položek
ÚKLID
žný úklid – umýt podlahu, vyluxovat, ut ít prach
velký úklid – to co b žný úklid + umýt vanu, záchod a ut ít prach na sk íních, umýt dve e

íloha . 2 ke Standardu . 3

verze 01 ze dne 1. 7. 2016

ÚDAJE O P ÍJMECH dle Zákona o sociálních službách platného od 1. 1. 2017

Tyto údaje uve te pro správný výpo et poplatku za ubytování a poskytovanou pé i :
VÝŠE P IZNANÉHO D CHODU ..................................................................................... v K
STUPE ZÁVISLOSTI – uve te íslicí ..................................... a výše .............................. v K

Prohlášení žadatele: Souhlasím tímto se zpracováním osobních údaj , které jsem v žádosti uvedl a které
jsou též sou ástí p iložené léka ské zprávy. Sou asn souhlasím s tím, že má léka ská dokumentace
(zpráva) bude v p ípad nejasností a z d vodu objektivity posouzení konzultována s léka em.

Datum a podpis žadatele: ...................................................

Vypln nou žádost zašlete na následující adresu:

DIAKONIE DUBÁ z.s.
Pe ovatelská služba
Dlouhá 87/103
471 41 Dubá

Další informace na telefonu:

487 870 051 nebo 739 050 523 (M. Exner)
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
v Centru sociální rehabilitace Diakonie Dubá
Žádám tímto o poskytnutí pe ovatelské služby od ……………………….….. Byl/a jsem seznámen/a
s ceníkem pe ovatelské služby a v dotazníku jsem uvedl/a všechny informace pot ebné k
rozhodování o schválení pe ovatelské služby
Jméno: ………………………………………

Datum ….………………………..

íjmení. ……………………………………
Trvalé bydlišt : …………………….……….

………………………………………

……………………………………..……….

podpis žadatele

vypl uje žadatel

_______________________________________________________________

Oznámení:
Výkonný editel Diakonie Dubá na základ provedeného sociálního šet ení * schvaluje /neschvaluje
poskytnutí pe ovatelské služby od …………………..…………...….. Pe ovatelská služba bude probíhat
na základ nasmlouvaných úkon , které jsou sou ástí Smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva o
poskytování služby bude sepsána a podepsána nejpozd ji p ed prvním dnem úkonu pe ovatelské služby.
Poznámka:

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

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

V Dubé dne ………………...

Za Diakonii Dubá (jméno, funkce) ………………………………………………..……………
(podpis) …………….………………

vypl uje poskytovatel služby

