
Žádost o poskytování pečovatelské služby 
a přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod 
 

1. Jméno a příjmení žadatele:                              
 
 

2. Den, měsíc a rok narození:                                                
 
 

3. Adresa trvalého bydliště:  
 
 
PSČ:                                   Telefon:                            Mobil:        

4. Místo současného pobytu (pokud je jiné než trvalé bydliště):   
 
 

5. Pokud je žadatel příjemcem sociální služby (pečovatelská služba, domov 
pro seniory, denní stacionář, případně jiné služby), uveďte, jaké a kdo službu 
poskytuje:  
 
 
  
6. Důvod žádosti.  Jaké je očekávání (potřeby) žadatele od poskytování 
pečovatelské služby?  
 
 
 
 

7. Označte křížkem činnosti pečovatelské služby, které žadatel potřebuje 
zajistit, bez pomoci je nevykoná: 
□ poskytnutí stravy (oběda), 
□ pomoc při stravování (podávání jídla), 
□ pomoc s oblékáním (svlékáním), 
□ pomoc s přesuny z/na lůžko (i jinam), 
□ pomoc s osobní hygienou, 
□ úklid a údržbu domácnosti, 
□ nákupy a pochůzky (na poštu, atp.), 
□ praní a žehlení prádla 
□ doprovody k lékaři  



8. Uveďte příjmení a jméno, (příbuzenský poměr), adresu a telefon osoby, 
kterou má poskytovatel kontaktovat v případě, že se nebude dařit kontaktovat 
žadatele za účelem dalšího jednání: 

9. Příjmení a jméno, adresa, telefon zákonného zástupce žadatele: 
 
 
 

10. Další sdělení, které považujete za důležité pro posouzení žádosti: 
 
 
 
 
 

10.  Prohlášení: 
- Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě.  
- V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 
  ve znění pozdějších předpisů, svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, 
  shromažďování a uchovávání osobních a citlivých údajů pro poskytovatele  
  v souvislosti s pečovatelskou službou, a to do doby jejich archivace a  
  skartace. 
- Souhlasím s ověřením všech skutečností rozhodných pro posouzení žádosti. 
 
Nehodící se škrtněte:  Souhlasím / nesouhlasím se zařazením do 
evidence „Přehled žadatelů o poskytování pečovatelské služby v Domě 
s pečovatelskou službou“. (Pozn.: Informace o systému fungování tohoto 
přehledu žadatelů jste obdržel/a v příloze žádosti.)    
V případě nesouhlasu beru na vědomí, že moje žádost nebude dále 
zpracovávána. 
 
 
 
Datum:                                                              vlastnoruční podpis žadatele     
                                                                         nebo jeho zákonného zástupce 

 



Informace o Přehledu žadatelů o poskytování 

pečovatelské služby a přidělení bytu v Domě s 

pečovatelskou službou Na Výšině (dále jen přehled 

žadatelů o DPS). 
 

 

a) Přehled žadatelů o DPS je průběžná evidence zájemců, 

kteří podali žádost o poskytování pečovatelské služby  

a přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Na 

Výšině. 

b) Součástí evidence je celkový počet bodů, které náleží 

situaci zájemce dle kritérií posuzování sociální 

potřebnosti osob.  

c) Na základě počtu bodů je určeno pořadí jednotlivých 

zájemců v „Přehledu žadatelů o DPS“, přičemž zájemce 

s největším počtem bodů, je na prvním místě „Přehledu 

žadatelů o DPS“. 

d) Tato evidence je otevřená, tzn., že pořadí jednotlivých 

zájemců se může měnit jak s ohledem na zařazení nových 

zájemců, tak i s ohledem na možné změny v sociální 

potřebnosti již evidovaných zájemců a jejich novém 

posouzení. 

e) V případě uvolněné bytové kapacity v Domě s pečovatelskou 

službou Na Výšině kontaktuje pracovník PO SSM zájemce, 

který je aktuálně první v „Přehledu žadatelů o DPS“ a 

informuje ho o možnosti jednat s EO o uzavření nájemní 

smlouvy s městem Havlíčkův Brod.  

f) V případě, že tento zájemce projeví o nabídnutý byt 

zájem, PO SSM informuje EO o vhodném zájemci. 

g) V případě, že tento zájemce neprojeví o nabízený byt 

zájem, je postupně osloven další zájemce v pořadí 

„Přehledu žadatelů o DPS“. 

h) Poskytovatel POSSM posoudí, z jakých důvodů zájemce byt 

odmítl. 

a) důvody jsou oprávněné (např. hospitalizace zájemce) – 

zůstává v přehledu žadatelů na prvním místě 

b) důvody jsou neoprávněné (např. chce nastoupit v jiném 

období) žádost bude pozastavena a zájemce bude poučen o 

možnosti obnovení žádosti. 


