Člověk zpět k člověku, z. s. , provozovatel Domu domácí péče Samopše
IČO: 45770433, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, telefon: 327321922,
www.ddpsamopse.cz

PŘÍLOHA Č. 1: SOCIÁLNÍ DOTAZNÍK
K ŽÁDOSTI O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V ZAŘÍZENÍ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DDP SAMOPŠE
Vážení žadatelé o poskytování sociálních služeb v Domu domácí péče Samopše,
abychom Vám co nejdříve porozuměli, prosíme Vás o odpověď na následující otázky.
Všechny informace považujeme za důvěrné a nebudou nikomu sděleny.
Odpovědi, prosím zakroužkujte nebo zaškrtněte
Odpovědi můžete rozvést na zvláštním papíře.

1. Žadatel/ka : …………………………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení a rodné jméno
2. Narozen/a : ………………………………………………………. …………………………………………………
Den, měsíc, rok
místo narození

I. Sociální situace*) nehodící se škrtněte
1. Sociální situace
o osamělost
o nevyhovující bytové podmínky (nezvládání topení, vaření, úklidu, apod.)
o bez péče rodiny (nedostupnost rodiny vzhledem k bydlišti, pracovní vytíženost, nezvládání péče apod.)
o umístění v jiném zařízení
2. Žadatel žije:
sám
s rodinou *)
o
o
o
o

v bytě
v rodinném domě
v domově s pečovatelskou službou
v domově pro seniory

3. Byl/a jste již dříve umístěn/a v jiném zařízení:
ano
ne*)
4.
V……………………………………………………………………………od…………..……….do……………………
5. Je zavedena sociální služba (např. pečovatelská, asistenční, aj..):

ano

ne*)

Jaké úkony…………………………………………………………………………………………………………………….
6. Čím žadatel odůvodňuje nutnost svého umístění v domově se zvláštním režimem:
7. Co očekává žadatel od umístění v domově se zvláštním režimem:
8. Proč rodinní příslušníci sami nemohou pečovat o žadatele:
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II. Zdravotní stav
1. Chůze a pohyb
•
chodí sám/a
•
chodí s holí, berlemi
•
chodí s pomocí druhé osoby
•
vozík, chodítko
neprovede
2. Pohyb na lůžku
•
schopný se sám posadit
•
schopný se posadit s pomocí druhé osoby
•
neprovede
3. Orientace v čase a prostoru
o
dobrá orientace
o
horší orientace
o
není schopný orientace
4. Transport
o cestuje samostatně dopravním prostředkem
o
cestuje, je-li doprovázen
o
vyžaduje pomoc, speciálně upravený vůz
5. Chůze po schodech
o chodí sám
o chodí s pomocí druhé osoby
o neprovede
6.. Oblékání
o obleče se sám bez pomoci
•
obleče se s pomocí
•
neprovede
7.. Obstarání nákupu
o samostatně nakoupí
•
nakoupí s doprovodem
o
neprovede
8. Způsob stravování
o je schopen najíst se sám
o potřebuje pomoc druhé osoby při podávání jídla (krájení masa, apod.)
o potřebuje pomoc při jídle – krmení
o žadatel má zubní náhradu (protézu)
celou
částečnou *)
9. Péče o osobní hygienu
O zvládá sám bez pomoci
o potřebuje částečnou pomoc při mytí a koupání
o neprovede, potřebuje úplnou pomoc
10. Užívání léků
o samostatně v určenou dobu, správnou dávku
o samostatně, jsou-li připraveny a připomenuty
o léky musí být podávány druhou osobou
11. Dorozumívání – řeč
•
mluví zřetelně
•
mluví s obtížemi
o
pomocí znakové řeči
12. Dorozumívání – sluch
o slyší dobře
o
o

slyší špatně
za pomoci naslouchátka

Dne:………………………… ………………………………………………….. podpis žadatele
Pro potřeby Domu domácí péče Samopše, platnost od 3. 10. 2017.
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