DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU
Vyplněním tohoto dotazníku získáme informace, které nám usnadní poskytovat
sociální službu podle představ žadatele.
Jméno, příjmení žadatele:
Datum narození:
Bydliště:
Příspěvek na péči:
 Řízení o přiznání příspěvku zahájeno
 Byl přiznán I. stupeň
II. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

Způsobilost k právním úkonům:
 Zcela zbaven
 Omezená způsobilost k právním úkonům – doplňte rozsah omezení
 Způsobilost k právním úkonům není omezena
Opatrovníkem je:
 Veřejný opatrovník – kdo


Rodinný příslušník - kdo



Jiná osoba – kdo

Jaké sociální služby žadatel využívá?:
Kontakty s rodinou či jinou blízkou osobou. Pokud ano, uveďte jméno, adresu, telefon:


Manžel/ka :



Sourozenci:



Vnoučata:



Jiné:

KOMUNIKACE
Způsob komunikace
 Komunikace bez pomoci druhých – porozumění a schopnost sdělení informace, čtení
bez speciálních pomůcek.
 Obtížnější komunikace z důvodu slabšího sluchu, zraku. Potíže při mluvení, čtení,
psaní. Prosíme blíže specifikovat.





…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Komunikace pouze se speciálními pomůckami (uveďte jakými)
………………………………………………………………………………………………………
nebo s pomocí druhé osoby.
Komunikace pouze s úplnou pomocí druhé osoby (tlumočník, blízká osoba, která umí
využít neverbální způsob komunikace žadatele). Uveďte jméno osoby, vztah k žadateli
…………………………………………………………

Komunikace s následujícími pomůckami
 Naslouchadlo
 Znaková řeč
 Doteková abeceda
 Braillovo písmo
 Komunikační tabulky
 Velká písmena
 Makaton
 Jiné - uveďte
Porozumění v komunikaci
 Porozumění informace mluvené i psané. Při zvládání běžných situací minimální
pomoc druhého s vysvětlením.
 Porozumění mluvené informaci, obtížnější porozumění napsaným informacím
(zjednodušené sdělení, s pochopením musí pomoci druhá osoba).
 Pochopení pouze jednoduché mluvené informace. Pochopení psané informace pouze
pokud je hodně jednoduchá nebo doplněná obrázky či fotografiemi.
 Pochopení pouze základním informacím, neporozumění psanému textu ani obrázkům.
 Žadatel projevuje jen spokojenost – nespokojenost. Zdá se, že nerozumí ani základním
informacím.
PÉČE O SEBE
Přes den – vstávání, mytí, chození na WC, pomoc při sprchování, pomoc či podpora při péči
o sebe apod.
 Není potřeba péče o sebe, vše zvládá.
 Podpora a pomoc 1x až 2x týdně.
 Podpora a pomoc 1x až 2x týdně, nebo potřeba připomínat činnosti druhou osobou.
 Podpora a pomoc 3x až 4x týdně, nebo podpora druhé osoby, která bude k činnosti
vyzývat.
 Potřeba každodenní pomoci a podpory v péči o sebe.
Péče o sebe přes noc
 Není potřeba pomoci přes noc, v případě potřeby pomoci ví, jak a na koho se má
obrátit.
 Potřeba pomoci jen výjimečně – 1x až 2x za měsíc.
 Potřeba pomoci v noci jen občas – max. 1x týdně.
 Potřeba pomoci nejméně 1x za noc.
 Potřeba pomoci v noci často, nebo ujištění a kontrolu, že je v pořádku

Pití a stravování
 Pití a jídlo běžným způsobem bez pomoci.
 Potřeba s jídlem pomoci – radou, nakrájet, namixovat.
 Jídlo a pití pouze s pomocí druhé osoby.
 Jídlo a pití pomocí speciálních pomůcek – sonda apod.
Péče o osobní věci
 Bez pomoci druhých.
 Potřeba péči o osobní věci připomínat, nebo k nim vyzývat.
 Potřeba, aby péči o osobní věci prováděla druhá osoba.
Bezpečí při zvládání rizik mimo domov, při procházkách, při návštěvách společnosti
 Chození ven a do společnosti bez potřeby pomoci.
 Potřeba pomoci – poradit (kam jít, jak se tam dostat apod.).
 Potřeba doprovodu.
Navazování a udržení vztahů ve společnosti, s druhými lidmi
 Není potřeba pomoci.
 V neznámém prostředí potřeba pomoci radou, nebo usměrněním.
 Potřeba přítomnosti a spolupráce druhé osoby.
Pohyb ve známém prostředí
 Není potřeba pomoci.
 Potřeba pomoci – doprovod, rada.
Zacházení s domácími spotřebiči
 Bez potřeby pomoci.
 Nedokáže zacházet s domácími spotřebiči.
Hospodaření s financemi
 Žadatel hospodaří sám se svými penězi.
 Nákupy pro osobní potřebu zvládá, dokáže hospodařit s částkou do výše ……….
 Žadatel potřebuje někoho, kdo by se o jeho peníze staral.
Vyřizování běžných záležitostí na úřadech
 Žadatel zvládá sám.
 Žadatel potřebuje pomoc – radu, doprovod.
 Žadatel potřebuje někoho, kdo by tyto záležitosti vyřizoval.
Žadatel navštěvuje pravidelně tyto lékaře (uveďte jak často)
 Praktický lékař
 Psychiatr
 Neurolog
 Gynekolog
 Zubař
 Kožní lékař
 Fyzioterapeut
 Ergoterapeut
 Psycholog (psychoterapeut)
 Další – uveďte

Doprovod k lékařům
 Žadatel nepotřebuje doprovod.
 Žadatel potřebuje doprovod a asistenci druhého člověka.
Volný čas
 Žadatel nepotřebuje podporu a pomoc při zapojování do volnočasových aktivit.
 Žadatel potřebuje pomoc při organizování volného času a při účasti na volnočasových
aktivitách.
 Žadatel potřebuje někoho, kdo pro něj volnočasové aktivity vymyslí a bude u nich
neustále přítomen.
Cestování, procházky
 Žadatel cestuje bez pomoci jiné osoby hromadnými prostředky, dokáže se orientovat i
v neznámém prostředí.
 Žadatel cestuje sám, k hromadnému dopravnímu prostředku potřebuje doprovodit a
pomoci radou. Orientuje se pouze ve známém prostředí.
 Žadatel potřebuje při cestování a procházkách doprovod, špatně se orientuje i ve
známém prostředí.
Rozhodování
 Žadatel nepotřebuje pomoc, rozhoduje se sám.
 S malým rozhodnutím (např. výběrem něčeho) si poradí žadatel sám, důležitá
rozhodnutí dělá s podporou.
 Žadatel potřebuje podporu a pomoc při rozhodování.
 Za žadatele musí rozhodovat v jeho zájmu jiná osoba.
Vědomí o právech a povinnostech
 Žadatel zná svá práva a povinnosti a dokáže je využívat.
 Žadatel zhruba tuší, jaká má práva a povinnosti
 Žadatel nemá pojem o svých právech a nedokáže plnit své povinnosti.
Potřeba péče a asistence
 Žadatel nepotřebuje pomoc a asistenci, vše zvládá sám.
 Žadatel potřebuje činnosti připomínat a občas pomáhat.
 Žadatel potřebuje celodenní péči a pomoc jiného člověka.
Rizikové situace v životě
 Žadatel zvládá rizika, dokáže se rizikům vyhnout, poradit si, když nastanou.
 Žadatel se nedokáže rizikovým situacím vyhnout, potřebuje pomoc.
Zvládání problémového chování a jednání
 Žadatel nemívá problémové chování, osobní nepohodu zvládá sám.
 Projevy agrese, sebepoškozování apod. zvládá žadatel s pomocí druhého člověka.
 Projevy problémového chování je možné zvládnout pouze s pomocí druhých lidí.
Potřeba pomoci s finančními závazky
Půjčky, exekuce, dluhy apod. Uveďte částku a ke komu má žadatel závazek.

Významné a zlomové události v životě žadatele
Zvyky a rituály
Oblíbená a neoblíbená jídla a nápoje
Jiné další informace

Jaký žadatel vyžaduje pokoj


Nemá zvláštní požadavky



Požadavky (např. jednolůžkový s WC a koupelnou, třílůžkový bez WC a koupelny
apod.).

Co žadatel očekává od sociální služby v DZR Krásná Lípa, jaký je jeho OSOBNÍ CÍL?
Datum vyplnění dotazníku:
Jméno osoby, která dotazník vyplnila a vztah k žadateli:

