Dotazník

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou
5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou
Sociální pracovnice

603 456 244

tps.jablonec@diakonie.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Jméno

Příjmení

Datum narození
Místo poskytování služby
Telefon
Bydlím sám/sama

s manželem/lkou s druhem/družkou s dcerou/synem

jiná možnost:

Zájemce bydlí ve vlastním domě – bytě – podnájmu – u příbuzných - jiná možnost:
Patro

Výtah

Domácí zvíře:

Prostor obývaný klientem

Velikost

pod veterinárním dohledem: ano

ne

V bytě je – WC – vana – sprchový kout – bezbariérový byt – jiné:
Zájemce byl účastníkem odboje - rehabilitován dle zákona č. 47/1991 - zařazen v táboře nucených prací.
Pečovatelská služba je podle § 75 zákona č. 108/2006 Sb. poskytována zdarma.
ANO – NE
Kopie doložena dne:
Rozhodnutí o omezení svéprávnosti bude předloženo

ano

Opatrovník:

ne

Kontakt:

Cíl spolupráce:

Upozornění na situace, kdy bychom měli zasáhnout:

Co přesně máme udělat, pokud nám ve smluvenou dobu neotevřete, co máme udělat, když budeme mít podezření,
že můžete někde "ležet" a potřebujete pomoc? Svěříte nám klíče?

Byl
předán kontakt
Dobrovolný
údaj: na osobu blízkou:

Praktický lékař

Ano

Ne

Dobrovolný údaj:

příspěvek na péči …………………… stupeň
potřebnost zvýšení
ANO /
NE
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Dokumenty, které byly předány zájemci písemnou i ústní formou:
Žadatel byl seznámen s veřejným závazkem organizace
Žadatel byl seznámen s provozním řádem organizace
Žadatel byl seznámen s podmínkami úhrady za služby
Žadatel byl seznámen s postupem při nouzových situacích
Žadatel byl seznámen s metodikou připomínek a stížností

ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne

Osobní údaje žadatele jsou shromažďovány pouze k účelu pečovatelské služby.
Žadatel souhlasí se zpracováním těchto údajů.
Žadatel prohlašuje, že všechny údaje v tomto zápise jsou pravdivé.
V Jablonci nad Nisou dne:

Podpis zájemce:

Pečovatelská služba a její poskytování se řídí:
Zákonem O sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění
Zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)
Vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění, která provádí některá ustanovení zákona O sociálních službách.

Vyplní pověřený sociální pracovník Diakonie

Dotazník byl přijat dne:

Závěr ze šetření – doporučuji – nedoporučuji poskytování PS v tomto rozsahu:

Nepříznivá sociální situace:

Podpis sociálního pracovníka

razítko organizace
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