DOMOV PRO SENIORY KRČ
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 – Krč
Dotazník sociální situace žadatele
o poskytování pobytové sociální služby
Osobní údaje žadatele
Jméno, příjmení: …………………………………………………..
Datum narození: ……………………………………………………

Sociální situace
Osamělost




úplná – nemá rodinu, rodina nežije v Praze
částečná – nepokrevní příbuzní žijí v Praze
nízká – příbuzní žijí v Praze

Možnost navázat sociální kontakty




úplná izolace – nemožnost opustit byt ze zdravotních důvodů, bytové bariéry
částečná izolace – dochází pečovatelská služba, zdravotní stav neumožňuje
procházky a návštěvy
nízká – může opustit byt, ale nemá motivaci, uzavírá se do sebe

Nevyhovující bytové podmínky
kategorie bytu – domu (I. – IV.) ……………………………………..
poschodí
……………………………………..
výtah
ANO
NE

Bydlím



sám
s rodinou

Péče rodiny






rodina nemůže pomoci z důvodu vlastního špatného zdravotního stavu
ztížená doprava – bydlí daleko
bytové podmínky neumožňují společné soužití (nedostatek prostoru a soukromí)
rodina je pracovně vytížena
rodina navštěvuje a s péčí pomáhá

Krizová situace





úmrtí nebo závažné onemocnění partnera
úmrtí nebo závažné onemocnění pečující osoby
aktuální hrozba vystěhování mimo Prahu a s tím související ztráta kontaktů
s rodinou
jiná – vypište

Byl jsem dřív umístěn v jiném zařízení

NE

ANO (kde)

……………………………………………….

Stručný popis nepříznivé sociální situace, ve které se žadatel nachází

DOMOV PRO SENIORY KRČ
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 – Krč
Míra soběstačnosti
Chůze
 samostatná

 s pomocí druhé osoby

 s kompenzační pomůckou

hůl

berle

chodítko

vozík

 trvale upoután na lůžko
Posazení na lůžku

 zvládá

 zvládá s pomocí

 nezvládá

Nebezpečí pádu

 nepadá

 občasné pády

 časté pády

Oblékání

 zvládá

 zvládá s pomocí
 zvládá s pomocí

 nezvládá

Obstarání nákupu

 zvládá

Přijímání stravy

 zvládá

 zvládá s pomocí

 nezvládá

Osobní hygiena
 nedodržuje

 zvládá

 zvládá s pomocí

 nezvládá

Sprcha

 ve stoje

 v sedě

Toaleta

 zvládá

 zvládá s pomocí

Inkontinentní pomůcky
Užívání léků

 nepoužívá

 občas

 zvládá

 nezvládá

 na lůžku
 nezvládá
 trvale

 zvládá s pomocí

 nezvládá

Smysly
Sluch

 normální

 nedoslýchá

 neslyší

Zrak

 normální

 zhoršené vidění

 nevidomý

Orientace
V přirozeném prostředí  plně se orientuji
Časem

 plně se orientuji

 s dopomocí
 s dopomocí

Osobou

 plně se orientuji

Spánek

 klidný

 narušený

Kouření

 ano

 ne

Datum:
žadatele:

 s dopomocí

 neorientuji se
 neorientuji se
 neorientuji se

Podpis

