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Účinnost od 1. 5. 2022 

Standard č. 3 – Odlehčovací služba  

 

Žádost o poskytování sociální služby odlehčovací 
Shromažďování a zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. osobních 
údajů, v platném znění, a to pro potřeby Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., a to 
během celé fáze jednání o službu, až do jejich archivace a skartace. 
 
 

Datum podání žádosti: 

Číslo žádosti: 

Datum setkání: 

Termín pobytu: 

 

I. Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení žadatel 

Datum narození 
 
 

Bydliště 
 
 

Omezení svéprávnosti ANO / NE (rozhodnutí v případě ANO) 
Pokud Ano - zákonný zástupce (opatrovník) 
 
Jméno, příjmení, telefon: 
 
 

Ošetřující lékař, který zajistí případnou lékařskou péči při využití Odlehčovací služby 
(jméno, adresa ordinace, telefon, e-mail) 
 

1. Kontaktní osoba (jméno, adresa, telefon, e-mail)  
 
 
 
 

Rozsah informací, které lze poskytnout kontaktní osobě: 
 Veškeré 
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 Pouze v případě zhoršení stavu (nutnost přivolání lékaře, pád, zranění apod.) 

 Nesdělovat finanční záležitosti 

 Souhlasím x nesouhlasím s nahlížením do mé osobní dokumentace 

2. Kontaktní osoba (jméno, adresa, telefon, e-mail)  
 
 

Rozsah informací, které lze poskytnout kontaktní osobě: 
 Veškeré 

 Pouze v případě zhoršení stavu (nutnost přivolání lékaře, pád, zranění apod.) 

 Nesdělovat finanční záležitosti 

 Souhlasím x nesouhlasím s nahlížením do mé osobní dokumentace 

 

 
II. Z jakého důvodu se žadatel obrátil na poskytovatele OS 

 
 Dovolená (lázně) nebo jiný zdravotní pobyt pečujícího 

 Onemocnění nebo rekonvalescence pečujícího 

 Služební cesta pečujícího 

 Rekonstrukce bytu, kde zájemce žije 

 Nevyhovující domácí prostředí (havárie sítí apod.) 

 Problém ohrožující zdraví zájemce 

 Zlepšení soběstačnosti, fyzické či psychické kondice po dlouhodobém pobytu ve 
zdravotnickém zařízení 

 Jiný důvod 

 
III. Informace předané žadateli sociální pracovnicí 

 

 Rozsah základních činností – kde a jak provozujeme OS (kapacita, čas) 

 Cena za poskytované úkony OS, ubytování, stravu 

 Možnost návštěv 

 Jsme otevřeným zařízením 

 Poskytujeme aktivizaci uživatelů jako trénink k zachování pohybových   
a kognitivních schopností 

 Co neposkytujeme 
o nemůžeme zajistit 24 hodinovou asistenci (1 pracovník u 1 uživatele) 
o nemáme uzavřené pracoviště (nemůžeme přijmout zájemce, který není 

orientován situací, nerespektuje obecná pravidla soužití, trpí nočním neklidem, 
je agresivní, není schopen se smysluplně dorozumět, nerespektuje hodnotovou 
a sociální hierarchii) 

o nemůžeme zajistit prostředí bez přiměřeného rizika (ponechání právo na volný 
pohyb) 

 Popis prostředí, vybavení a podmínek na pracovišti OS 
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o domácí řád 
o doporučený seznam věcí na OS 
o Zpráva lékaře o zdravotním stavu žadatele o službu 
o Informovaný souhlas -  informace zástupci obce o využívání OS – nepodepisují 

jablonečtí žadatelé o službu 
o co si nelze vzít na OS 
 

 Kdo bude péči vykonávat (upozornění na možnost střídání pracovníků a vytvoření 
IPP) 

 Informace o Vnitřních pravidlech pro poskytování OS: 
o způsob úhrady za poskytnuté služby (vždy za příslušný kalendářní měsíc a při 

ukončení pobytu – možnost bezhotovostně nebo hotově) 
o podmínky pro poskytování OS – týden před nástupem předložit Zprávu lékaře o 

zdravotním stavu zájemce, povinnost zajistit si v případě potřeby návštěvy 
ošetřujícího lékaře, vzít s sebou léky v množství nutném po dobu pobytu nebo 
zajištění jejich doplnění 

o neposkytování žádných zdravotních a ošetřovatelských úkonů (např. dávkování 
léků, výživa prostřednictvím PEG, výměna a ošetřování STOMIE, aplikace mastí, 
injekcí, inzulínu atd. ….) 

o při provádění úkonu se započítává skutečně spotřebovaný čas, který pracovník 
zaznamená čtečkou čárových kódů 

o možnost  dřívějšího ukončení pobytu na OS dle vůle a rozhodnutí uživatele 
o uložení cenných a osobních věcí, nelze manipulovat s platební kartou uživatele 
o další (z OS nelze odnášet osobou blízkou jídlo zajišťované poskytovatelem, v době 

podávání snídaně, oběda, večeře jsou prostory určené pro stravování vyhrazeny 
pouze pro uživatele služby) 

o vedení knihy návštěv  
o podávání a vyřizování stížností 
o zpracování a ochrana osobních údajů 
o nouzové a havarijní situace 
o ochranná opatření 
o práva a povinnosti smluvních stran 

 

 Informace spadající do základního sociálního poradenství: 
o kde a jak požádat o příspěvek na péči 
o kontakty na další služby (zdravotní, sociální) 
o kontakty na vedoucí pracovníky – vedoucí péče, zástupce vedoucí péče 
o ostatní informace (např. o veřejných službách) 

 

 Informace o činnosti organizace (další sociální služba – pečovatelská služba terénní a 
ambulantní, navazující služby – volnočasové aktivity) 
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IV. Vyjádření sociální pracovnice v případě nepřijetí žadatele na OS 

 
Žadatel pro přijetí na Odlehčovací službu nesplňuje podmínky. 
Odůvodnění: (viz Pravidla pro odmítnutí žadatele o službu) 
 
 
 
 
 
 

 
Prohlašuji, že jsem převzal/a informační dokumenty v písemné podobě: 
doporučený seznam věcí na OS, Informovaný souhlas, kdy žadatel souhlasí s předáním informací o 
jeho osobě a využívání OS zástupci obce (netýká se jabloneckých žadatelů o OS) 
 
Žadatel prohlašuje, že veškeré údaje jsou uvedeny pravdivě. 
 
 
 
 

 
 
V ………………………………………………………. dne: 
 
 
Podpis žadatele 
 
 
……………………………………………….. 
 

 
Jméno a podpis sociálního pracovníka 
případně dalšího pracovníka sociální služby 
 
………………………………………………….. 
 
…………………………………………………… 
 
 

 
Další osoby přítomné jednání  
(jméno, vztah k zájemci, např. opatrovník nebo pracovník OÚ obce s rozšířenou působností) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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