
náměstí T. G.

MĚSTO SEDLČANY
Pečovatelská služba Sedlčany 
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
pracoviště: Tyršova 160, Sedlčany
telefon: 318 822 332, e-mail: sedlcany.ps@tiscali.cz

Žádost o poskytování pečovatelské služby

 Jméno a příjmení /stav :

 Trvalý pobyt : ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

 Skutečné bydliště : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Datum narození : ………………………..……… Rodné číslo : ……...……………...………...……..

 Telefon: …………………………..…… Státní občanství : ………………...………...……….…………..

 Praktický lékař : …………………………… Zdravotní pojišťovna : ………………………..

 Dietní stravování : ANO NE Zdravotní postižení : TP …………..….…..…….
ZTP ……………..…..……..

 dieta č. : ZTP/P ………….……..……...

 Žiji sama (sám) : ANO NE jméno a příjmení : ………………………………………………
vztah k žadateli : ………………………………………….

 Ostatní členové rodiny (domácnosti) : kontakt : ….……………………………………….

 Nejbližší příbuzní (děti, kontaktní osoby) : jméno a příjmení : ………………………………………………
vztah k žadateli : ………………………………………….
kontakt : ………………………………………….

jméno a příjmení : ………………………………………………
 ………………………….  ………………………. vztah k žadateli : ………………………………………….

podpis                 podpis kontakt : ………………………………………….

patro
 Bytové poměry :       Zapůjčení klíče :

od domu :
od bytu :

byt v DPS
vlastní byt (družstevní)
podnájem (státní)
rodinný domek
ostatní



 O pečovatelskou službu žádám z důvodu : stručný popis

 nepříznivého zdravotního stavu
  věku vyššího než 80 let
 jiné nepříznivé sociální situace

 Další skutečnosti, týkající se poskytování pečovatelské služby, na které chci upozornit :

  Žadatel-ka uplatňuje nárok na bezplatnou pečovatelskou službu : ANO NE
Bezplatná pečovatelská služba se poskytuje  :

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
b) účastníkům odboje (zákon č. 255/1946 Sb. o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných

účastnících národního boje za osvobození, zákon č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům,
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.,

nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona
č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm.c) zákona č. 82/1968 Sb.,
o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnění svobody činil celklem alespoň 12 měsíců, popřípadě
méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo 
zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací,
jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona
č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo  v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud
celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak
skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

 Prohlášení žadatele  (žadatelky) :

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl-a pravdivě a odpovídají skutečnosti ke dni podání 
žádosti.  Nově vzniklé skutečnosti včas ohlásím.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby evidence poskytovatele  v souladu 
s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s provedením sociálního šetření pověřeným pracovníkem v místě bydliště.
Souhlasím s uvedením kontaktní osoby do žádosti.
Souhlasím se vstupem pracovníků pečovatelské služby do domácnosti.

Datum : Podpis :

Poznámka : K vyplněné žádosti je třeba předložit : platný občanský průkaz. 
(Pokud má žadatel zákonného zástupce -  rozhodnutí soudu - k nahlédnutí)
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