
 

 Odbor sociálních věcí 
 
 

 
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko 

tel.: 516 775 507, 516 775 445 mobil: 775 859 687, 777 358 324 
 

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

od__________________________ 
 
 Identifikační údaje žadatele: 
 

Příjmení a jméno, titul 
 

 

Datum narození 
 

 

Trvalý pobyt 
 

 

Adresa poskytované péče 
 

 

Telefon, e-mail 
 

 

 
 

Opatrovník (žadatel vyplňuje pouze 

má-li opatrovníka jmenovaného 
soudem) 

 

Adresa opatrovníka  

Telefon, e-mail  

 
 

Způsob platby  v hotovosti  inkasem 

 příkazem 

 

Důvod podání žádosti 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Úkony pečovatelské služby (požadované služby označte křížkem a vepište četnost): 
 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: úhrada četnost 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
120,- Kč/hod  

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
120,- Kč/hod  

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru 

110,- Kč/hod  

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
120,- Kč/hod  

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu:  

úhrada četnost 

 pomoc při úkonech osobní hygieny 
120,- Kč/hod  

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
120,- Kč/hod  

 pomoc při použití WC 
120,- Kč/hod  

 

Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy: úhrada četnost 

 dovoz nebo donáška jídla v domech s pečovatelskou službou 
16,- Kč/úkon  

 dovoz nebo donáška jídla – město Blansko 
19,- Kč/úkon  

 dovoz nebo donáška jídla - obce 
20,- Kč/úkon  

 pomoc při přípravě jídla a pití 
120,- Kč/hod  

 příprava a podání jídla a pití 
120,- Kč/hod  

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: úhrada četnost 

 běžný úklid a údržba domácnosti, 
130,- Kč/hod  

 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 
130,-Kč/hod  

 běžné nákupy a pochůzky, 
110,- Kč/hod  

 velký nákup, například týdenní nákup 
115,- Kč/úkon  

 praní a žehlení ložního prádla 
65,- Kč/kg  

 praní a žehlení osobního prádla 
65,- Kč/kg  

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: úhrada četnost 

 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

130,- Kč/hod  

 
 

ÚKONY POSKYTOVANÉ FAKULTATIVNĚ úhrada četnost 

 užívání nerezového jídlonosiče v plastovém termoobalu 
17,- Kč/ 
měsíčně 

 

 
 
 



 

Prohlášení žadatele (dobrovolný údaj): 
 

 jsem  
 nejsem 

 
účastníkem odboje (držitelem osvědčení dle zákona č. 255/1946 Sb., ve znění  
                                pozdějších předpisů) 

 

 jsem  
 nejsem 

 
osobou, která je účastná rehabilitace dle zákona č. 87/1991 Sb., ve znění  
                                                           pozdějších předpisů 

 

 jsem  
 nejsem 

 
osobou, která je účastná rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb., ve znění  
                                                           pozdějších předpisů 

 

 jsem  
 nejsem 

 
pozůstalým manželem (manželkou) po výše uvedených osobách starších 70 let 

 
 

K návrhu předkládám k nahlédnutí  

 potvrzení Ministerstva obrany o členství v odboji 

 
Byl(a) jsem seznámen(a) se Vstupním informačním balíčkem, jehož součástí jsou vnitřní pravidla    
pro poskytování Pečovatelské služby města Blansko, souhlasím s jeho obsahem, kterému jsem plně 
porozuměl(a). O svých právech v souvislosti s vedením dokumentace a s nakládáním s údaji 
v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) jsem byl(a) poučen(a).  
  
 
 
 
 
V ______________________ dne ________________ 
 
 
                                                                                                    _______________________________ 

vlastnoruční podpis žadatele 
nebo jeho zákonného zástupce 

 
 


