Charita Uherský Brod
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod

Dne ………………………

Žádost o poskytnutí ubytování (podnájmu) v Charitním domě sv. Václava
Horní Němčí
Žádám o poskytnutí ubytování v Charitním domě sv. Václava Horní Němčí č. 158, PSČ
687 64 Horní Němčí, od ………..………

Jméno a příjmení

……………………………………………….

Datum narození

……………………………………………….

Adresa

……………………………………………….

Kontakt

……………………………………………….

Příspěvek na péči:

ANO
NE
V ŘÍZENÍ

stupeň

I.

II.

III.

IV.

od ………………………

Důvody pro podání žádosti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis žadatele: ……………………………………

Vyjádření obecního úřadu, zda doporučuje nebo nedoporučuje přidělit žadateli ubytování v
pokojích v Charitním domě sv. Václava Horní Němčí.
DOPORUČENO – NEDOPORUČENO
umístění žadatele

V …………………………….. dne …………………

……………….…………
razítko a podpis
1

Příloha č. 1: Přehled nabízených úkonů Pečovatelskou službou Horní Němčí –
předpokládaná potřebnost
V Charitním domě sv. Václava Horní Němčí, kde žádáte o poskytnutí ubytování, sídlí také
Pečovatelská služba Horní Němčí, která Vám bude v případě kladného vyřízení Vaší žádosti
poskytovat níže uvedené činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Vyznačte prosím služby a jejich četnost, o využívání kterých byste měli zájem:

Druh činnosti

Četnost poskytování
služby (počet úkonů
týdně)

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2 pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním
3
prostoru
4 pomoc při přesunu na lůžko nebo invalid. vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
B
hygienu
1 pomoc při úkonech osobní hygieny
2 pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3 pomoc při použití WC
C Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
oběd
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám
1 racionální výživy a potřebám dietního stravování celodenní strava (3
jídla)
2 dovoz nebo donáška jídla
3 pomoc při přípravě jídla a pití
4 příprava a podání jídla a pití
D Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1 běžný úklid a údržba domácnosti
2 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
3 donáška vody
4 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topného
zařízení
5 běžné nákupy a pochůzky
6 velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti
7 praní a žehlení osobního nebo ložního prádla, popřípadě jeho drobné
opravy
E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
1 k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
doprovázení zpět
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení
2
zpět
2

Příloha č. 2: Vyjádření ošetřujícího lékaře k umístění žadatele do Charitního domu sv.
Václava Horní Němčí (dům s pečovatelskou službou)
Jméno a příjmení

……………………………………………….

Datum narození

……………………………………………….

Adresa

……………………………………………….

Potvrzuji, že žadatel spadá/nespadá do těchto skupin:
Osoba trvale upoutaná na lůžko, jejíž zdravotní stav
vyžaduje ošetření odborným zdravotnickým personálem

ANO

NE

Osoba, jejíž chování by z důvodu duševní poruchy
závažným způsobem narušovalo občanské soužití

ANO

NE

Osoba, trpící přenosnými a infekčními chorobami

ANO

NE

Osoba, trpící závislostí na návykových látkách a alkoholismem

ANO

NE

DOPORUČUJI – NEDOPORUČUJI
umístění žadatele do Charitního domu sv. Václava Horním Němčí

V …………………………….. dne …………………

……………….…………
razítko a podpis ošetřujícího lékaře
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Přílohy č. 3: Další přílohy
K žádosti o poskytnutí ubytování v Charitním domě sv. Václava Horní Němčí je nutno dále
doložit:
Kopii důchodového výměru
Kopii průkazky TP, ZTP, ZTP/P (pokud žadatel vlastní)
Kopii přiznaného příspěvku na péči (pokud má žadatel přiznaný)
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