
Žadatel služeb

Jméno a přříjmení
Datum narození 


Bydlištěě 
Telefon/mobil 
E-mail 

	
(dále jen žadatel)

Zástupce žadatele (vyplňuje se pouze v případě, kdy má žadatel soudem stanoveného opatrovníka)

Jméno a přříjmení
Vztah k žadateli
Datum narození 


Bydlištěě 


Telefon/mobil 

	
E-mail  

(dále jen zástupce)

ÚDAJE O ŽADATELI SLUŽBY

Domácnost 

Uveďďte osoby aktivněě žijící ve společčné domácnosti- jméno, přříbuzenský vztah a kontakt:

Zdravotní stav žadatele 

Vlastními slovy uveďďte trvalá nebo doččasná postižení a proděělaná závažná onemocněění, které 
mají vliv na souččasný stav žadatele, psychické poruchy, stravovací diety a jiné:

Sdílení o.p.s.
Masarykova 330, 588 56 Telč
sdileni.telc@gmail.com, 777 574 975
www.sdileni-telc.cz, IČO: 226 733 77

ŽÁDOST 
o poskytnutí terénní odlehčovací služby

mailto:os.sdileni@gmail.com
mailto:os.sdileni@gmail.com
http://www.sdileni-telc.cz
http://www.sdileni-telc.cz


........................................................................................................................Obvodní lékařř: 

.......................................................................................................................Telefon, adresa: 	

Pohyblivost- mobilita žadatele (nehodíci se škrtněěte):

Zcela pohyblivý - hůůřře pohyblivý - pohyblivý pouze s oporou - pohyb pouze na inv. vozíku - 
nepohyblivý

Stupeň postižení žadatele (zakroužkujte):

- 1. stupeňň (TP)                        - 3. stupeňň (ZTP/P)
- 2. stupeňň (ZTP)                      - žádný

Jsem uživatelem sociální služby (zakroužkujte):

- peččovatelská služba
- žiji v doměě s peččovatelskou službou
- péčči mi poskytuje osoba blízká nebo jiná osoba
- nevyužívám žádnou službu
- jiná odpověěďď: 

Představa žadatele (zástupce žadatele) o poskytnuté službě (uveďďte ččasový rozsah a dny, ve kterých 
by měěla být poskytována odlehččovací služba):

Cíl odlehčovací služby ( přředstava, přřání žadatele o průůběěhu odlehččovací služby):

Souhlas se zpracováním osobních údajůů.
Žadatel i zástupce souhlasí s tím, že správce dat Sdílení o.p.s. bude shromažďďovat a zpracovávat 
jejich osobní a citlivé údaje, uvedené ve všech dokumentech, které souvisí s poskytováním sociálních 
služeb a které je pro poskytování sociálních služeb nezbytné evidovat. Žadatel i zástupce souhlasí s 
tím, že budou v přřípaděě opakované sociální práce aktualizována, v souladu se zákonem o ochraněě 
osobních údajůů používána a archivována v sídle Sdílení o.p.s.. Žadatel i zástupce byl pouččen, že můůže 
tento souhlas kdykoliv odvolat. Žadatel i zástupce mají právo kdykoliv nahlédnout do dokumentůů, 
které o nich organizace vede. 

V                       dne

.....................................Žádost byla přřijate dne (vyplní Sdílení o.p.s.) :                          Podpis 

Podpis žadatele (zástupce žadatele)



Označčte křřížkem přřed úkonem, o který má uživatel zájem a zapište ččetnost úkonu.

1 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu1 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu1 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1.1 pomoc přři přřípravěě jídla, podání stravy

1. 2 pomoc přři oblékání a svlékání, vččetněě speciálních pomůůcek

1. 3 pomoc přři prostorové orientaci, samostatném pohybu v bytěě

1.4 pomoc přři přřesunu na lůůžko nebo vozík

2 Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu2 Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu2 Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

2.1 pomoc přři úkonech osobní hygieny

2.2 pomoc přři základní péčči o vlasy a nehty

2.3 pomoc přři použití WC

3 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy3 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy3 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

3.1 zajištěění stravy přřiměěřřené doběě poskytování služby, odpovídající věěku, 
zásadám racionální výživy a potřřebám dietního stravování

3.2 pomoc přři přřípravěě stravy přřiměěřřené doběě poskytování služby

4 Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím4 Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím4 Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

4.1 doprovázení do školy, školského zařřázení, k lékařři, do zaměěstnání, na 
zájmové a volnoččasové aktivity, na orgány veřřejné moci, instituce poskytující 
veřřejné služby a na jiné navazující sociální služby a doprovázení zpěět

4.2 pomoc přři obnovení nebo upevněění kontaktu s rodinou a pomoc a 
podpora přři dalších aktivitách podporujících sociální začčleňňování

5 Sociálně terapeutické činnosti5 Sociálně terapeutické činnosti5 Sociálně terapeutické činnosti

5.1 socioterapeutické ččinnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začčleňňování osob

6 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při  obstarávání osobních záležitostí6 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při  obstarávání osobních záležitostí6 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při  obstarávání osobních záležitostí

6.1 pomoc přři komunikaci vedoucí k uplatňňování práv a oprávněěných zájmůů

6.2 pomoc přři vyřřizování běěžných záležitostí

7 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti7 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti7 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

7.1 nácvik a upevňňování motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností

7.2 podpora přři zajištěění chodu domácnosti

Zavedení základních č inností OS



Označčte křřížkem úkon, o který má uživatel zájem a zapište ččetnost úkonu.

Název služby četnost

Doprava klienta autem (k lékařři, na poštu, na úřřad, na nákup, 
na společčenskou akci…).

Poznámky

Zavedení fakultativních úkonů OS


