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Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby 

 

Datum doručení (vyplní CSS Emausy): 

Sociální služba (vyplní CSS Emausy):      domov pro seniory   domov se zvláštním režimem 

1. Zájemce o poskytování sociální služby: 

……………………………….………………………..……………………………………………… 

Jméno     Příjmení    Rodné příjmení 

 

2.  Narození: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Den, měsíc, rok    Místo     Rodné číslo 

 

3. Trvalé bydliště: 

…………………………...….…………………………………………………….  PSČ…………… 

4. Telefon, mobil:…………………………………………………………………………………. 

5. Adresa a tel. kontakt místa, kde se nyní zdržujete (pokud je odlišná od trvalého bydliště): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Státní příslušnost: …………………… Národnost: ……………………….……................ 

7. Rodinný stav:    

  svobodný(á)      ženatý      vdaná      rozvedený(á)      ovdovělý(á) 

8. Bydlíte:     ve svém vlastním domě     vlastním bytě     u příbuzných     s rodinou 

                        osaměle     jiný typ ubytování   (uveďte  jaký):………………………………… 

9. Výše starobního a vdovského důchodu: (nepovinný údaj):………………….……………… 
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10. Splatnost důchodu:……………….………….……..……... 

11. Příspěvek na péči:    ano                     ne                    zažádáno – dne:…………. 

výše příspěvku:  880 Kč      4 400 Kč     8 800 Kč     13 200 Kč     

12. Váš praktický lékař – jméno a příjmení:………………….…………….……….……………… 

Adresa, telefon:………………………………………….……………………………………………… 

13. Využíváte terénní sociální službu (např. pečovatelská služba, osobní asistence)?:     

 ano    ne 

Pokud ano - jaké úkony a v jakém rozsahu?………..……………………………..…………..…… 

14. Osoby, které se nějakým způsobem podílejí na péči o Vás a měly by být 

kontaktovány při důležitých záležitostech (syn, dcera, snacha, tchán, vnuk, vnučka, 

přítel, kamarád apod.): 

Jméno, příjmení 
Příbuzenský 

poměr 
Adresa Telefon 

Email 

    

    

    

 

15. Údaje o opatrovníkovi (jste-li omezen/a ke způsobilosti k právním úkonům, přiložte kopii 

rozhodnutí, dále přiložte kopii, pokud bylo vydáno předběžné prohlášení, nebo nápomoc 

při rozhodování): 

 

16. Je návrh k omezení způsobilosti k právním úkonům v řízení?:     ano      ne 

Jméno a příjmení: Adresa: Telefon, e-mail: 

Rozhodnutím soudu v: Ze dne: Č.j. 
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17. Je stanoven zvláštní příjemce?:     důchodu      příspěvku na péči 

Jméno, příjmení: Adresa: Telefon, email: 

Rozhodnutím soudu v: Ze dne: Č.j. 

 

18. Koho chcete informovat o změně Vašeho zdravotního stavu, hospitalizaci?: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

19. Na umístnění v CSS Emausy:     spěchám (umístění do 3 měsíců od podání žádosti) 

    nespěchám (umístění spíše do budoucna) 

 

20. Typ ubytování:    mám zájem o jednolůžkový pokoj    

 mám zájem o dvoulůžkový pokoj 

  mám zájem o třílůžkový pokoj 

 

21. Další očekávání, požadavky a Vaše osobní cíle ze strany, které by bylo možné 

realizovat prostřednictvím naší sociální služby – proč do CSS Emausy chcete jít, 

jaké zlepšení Vašeho života v CSS Emausy chcete dosáhnout a co pro to společně 

můžeme udělat? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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22. Prohlášení zájemce o sociální službu (zákonného zástupce): 

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě. Souhlasím s tím, aby 

poskytovatel zpracovával moje osobní data a údaje obsažené v dokumentech předkládaných 

před přijetím do zařízení poskytovatele a získané v souvislosti s přijímacím řízením, a to za 

účelem řádného poskytování sociálních služeb po mém přijetí do zařízení. Beru na vědomí, 

že do své dokumentace, uložené u sociálních pracovníků, mohu kdykoli nahlédnout. 

 

 

V……………………………………dne………………….……..   

 

 

 

 

……………………………………………………. 

čitelný vlastnoruční podpis zájemce nebo jeho zákonného zástupce 
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K Údajům zájemce je nutné doložit: 

 

1. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce 

 

K Údajům zájemce doporučujeme doložit: 

 

1. Doporučujeme předložit poslední platný důchodový výměr (nutné pokud Vám po 

odečtení ceny za ubytování a stravu z Vašeho důchodu nezbyde více než 15%) 

2. Poslední platný důchodový výměr 

3. Rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči 
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Posouzení a hodnocení kritérií k přijetí 

bodové hodnocení 

(vyplní sociální pracovník CSS Emausy) 

Kritéria Počet 

bodů 

Občan Jihočeského kraje 2 

Poskytnutí ubytování, úklid, praní a žehlení prádla a ošacení 1 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

(pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, holení, pedikúra, manikúra, 

pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy, pomoc při použití WC) 

1 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a 

svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a 

pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru) 

1 

Zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při 

využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení 

nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob) 

1 

Sociálně terapeutické činnosti (psychoterapie a socioterapie, jejichž poskytování 

vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 

podporujících sociální začleňování osob)  

1 

Aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení 

kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a dovedností) 

1 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 

zájmů)     

 

1 

Zájemce bez Příspěvku na péči 0 

Příspěvek na péči stupeň I. 5 

Příspěvek na péči stupeň II. 10 

Příspěvek na péči stupeň III. 15 

Příspěvek na péči stupeň IV. 20 

Sociální situace není krizová 0 

Částečná krizová sociální situace 5 

Akutní krizová sociální situace 20 

Částečná soběstačnost 5 

Absolutní nesoběstačnost 10 

  

Počet bodů celkem  

 

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne……………………….. 

        

    Hodnotil:……………………………………. 
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Příloha Údajů zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce 

(vyplní praktický lékař zájemce) 

 

Jméno, příjmení, titul zájemce: ……………………………………………………………… 

Bydliště: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo: ……………………………………. 

Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………. 

 

Anamnéza (rodinná, osobní, pracovní): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektivní nález: (status praesens generalis: v případě orgánového postižení i status lacalis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóza (česky): 

a) hlavní (vč. statistické značky hlavní choroby dle mezinárodního seznamu) 

 

 

 

 

 

 

b) ostatní choroby či chorobné stavy 
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Soběstačnost: 

Je zájemce schopen chůze bez cizí pomoci?   ano    ne 

Je zájemce schopen chůze s dopomocí?    ano    ne 

Je zájemce upoután na lůžku     ano    ne 

 dočasně   trvale 

Vydrží zájemce v sedu?       ano    ne 

Je schopen se zájemce sám obsloužit?     ano    ne 

Potřebuje zájemce kompenzační pomůcky?   ano    ne 

 uveďte jaké: ……………………………………………………………………………… 

Inkontinence: 

moče:   ano    ne 

 občasná   trvale   noční 

stolice:    ano    ne 

 občasná   trvale   noční 

Duševní stav: 

Orientace 

časem:   ano    ne    částečně 

místem:    ano    ne    částečně 

osobou:    ano    ne    částečně 

 

Poruchy chování:   ano    ne 

projevy poruch chování: ……………………………………………………………………… 

Agresivita:    ano    ne 

projevy agresivity: ……………………………………………………………………………. 

Aktivita v noci:   ano    ne 

projevy aktivity: ………………………………………………………………………………. 

 

Je zájemce léčen nebo sledován pro infekční onemocnění (např. MRSA, žloutenka)? 

 ano    ne 

Výsledky vyšetření na bacilonosičství, indikace: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Je zájemce pod dohledem lékaře specialisty (např. plicní, neurolog, psychiatr, ortoped, 

internista, apod.) či dochází do poradny (diabetické, protialkoholní apod.)? 

 

Přílohy: 

a) v případě onemocnění hrudních orgánů vyjádření odborného lékaře pro nemoci plicní 

a tuberkulózu 

b) podle potřeby výsledky vyšetření neurologického, psychiatrického, ortopedického, 

apod. 
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c) v případě inkontinence – potvrzení stupně inkontinence od lékaře specialisty – urolog, 

gynekolog, geriatr, neurolog, apod. 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Místo a datum     Podpis a razítko lékaře, který vyjádření vyplnil 
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SOCIÁLNÍ DOTAZNÍK 

Po Vašem nástupu bude tento dotazník sloužit k poskytování péče, která bude vycházet 

z Vašich individuálních potřeb. Proto prosím, dotazník vyplňte, co nejpodrobněji, abychom 

Vám mohli poskytovat co nejkvalitnější péči. 

 

Jméno a příjmení ……………………………………………………  

Datum narození …………………………………………………….. 

 

1. SEBEOBSLUHA V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ: 

Zakřížkujte, zda níže popsané úkony zvládáte sám, nebo s dohledem či pomocí druhé osoby. 

 Mytí těla: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Péče o ústa, vlasy, nehty, holení: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Výkon fyziologické potřeby a následné hygieny po ní: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Příprava stravy: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Podávání a porcování stravy: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Přijímání stravy a dodržování pitného režimu: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 
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 Schopnost vydržet vsedě: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Schopnost vydržet stát: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Přemísťování předmětů (hrneček, talíř, kniha, apod.): 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Chůze po rovině: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Chůze po schodech, nahoru a dolů: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Výběr oblečení a jeho správné vrstvení: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Oblékání a svlékání: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Obouvání a zouvání: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Dodržování léčebného režimu (dieta, užívání předepsaných léků): 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Orientace v přirozeném prostředí: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Slovní, písemná a neverbální komunikace: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 
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 Hospodaření s penězi: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Nákup potravin a běžných předmětů (toaletní papír, oblečení, apod.): 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Obsluha domácích spotřebičů(TV, sporák, mikrovlnná trouba): 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Manipulace s kohouty a vypínači (světlo, lampička, voda, radiátor): 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

 Otvírání a zavírání oken a dveří, zamykání a odemykání: 

 zvládám sám  potřebuji dohled  potřebuji pomoc  potřebuji plně 

zajistit 

2. SPÁNEK: 

 pravidelně od …………………… do ……………………. 

 nepravidelně: - v noci se často budím 

  - probouzím se brzy ráno v ………………………. 

  - chodím spát pozdě večer v …………………….. 

  - spím během dne od …………………….. do …………………. 

 užívám léky na spaní 

 jiná varianta 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. VSTÁVÁNÍ: 

 pravidelně v …………………….. 

 nepravidelně nejdříve v …………………….. nejpozději v ………………… 

 jiná varianta 

……………………………………………………………………………………………………………………..................... 

4. JÍDLO: 

 pravidelné ………….. krát denně 

 nepravidelné (kdy) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 zvláštní specifika stravy (dieta) 

 jiná varianta 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 oblíbená jídla: 

……………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 Jím málokdy (co): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Vůbec nejím (co): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Užívám vitamíny, nutridrinky, jiné doplňky (jaké): 

………………………………………………………………………………. 

 Forma jídla: 

 neupravená strava 

 krájená strava 

 mletá strava 

 kašovitá strava 

5. PITÍ: 

 pravidelně více než 1 l tekutin denně 

 nepravidelně (málo/ hodně): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 oblíbený nápoj: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. PODÁVÁNÍ LÉKŮ: 

 léky si připravuji i beru sám 

 s pomocí: 

 příprava 

 příprava i podávání 

7. HYGIENA: 

 ve sprše 

 ve vaně 

 na lůžku 

 pravidelně ……………….. krát denně, ………………..krát týdně 

 nepravidelně 
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8. INKONTINENTNÍ POMŮCKY: 

 ano 

 občas 

 nepravidelně: - ve dne 

 v noci 

 jaké (pleny, vložky): 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. KOMPENZAČNÍ POMŮCKY (francouzské hole, chodítko, invalidní vozík): 

 ne 

 ano           jaké 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO USNADNĚNÍ KOMUNIKACE (brýle, čtecí lupa, naslouchátko): 

 ne 

 ano           jaké 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. SLUCH: 

 dobrý 

 špatný 

 pouze na jedno ucho, které ……………………………………… 

 neslyším vůbec nic 

12. ZRAK: 

 dobrý 

 špatný 

 jen nablízko 

 jen na dálku 

 nevidím 

13. POHYBLIVOST: 

 chodím po celém bytě/domě 

 chodím jen kolem lůžka nebo stolu 

 jsem upoután na lůžko  – převážně 

 úplně 

 Na procházky  - nechodím 

- chodím jen výjimečně 
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- chodím pravidelně (jak často, s kým) ……………………………………………………………..... 

 Opakovaně doma padám 

 Nikdy jsem neupadl 

14. KOMUNIKACE: O čem si rád povídám (rodina, politika, příroda, apod.) …………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT: 

 Jsem společenský 

 Vyhledávám samotu 

 Oblíbené činnosti (četba, televize, ruční práce, zpěv, divadlo, apod.): ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Oblíbená hudba (kapela, žánr, píseň): ………………………………………………………………………………………….. 

................................................................................................................................................................... 

 Neposlouchám nic, nemám rád hluk 

 Oblíbené televizní pořady (zprávy, politické debaty, telenovely, seriály, hudební kanály, 

detektivky, apod.): ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 Televizi nesleduji protože: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Nerad dělám (co, proč): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

16. OSLOVENÍ (přeji si být oslovován): 

 příjmením 

 křestním jménem 

 titulem 

 jinak ………………………………………………………………… 

17. NÁVŠTĚVY: 

 nikdo mě nenavštěvuje 

 rodinní příslušníci (prosím, napište jméno a příbuzenský vztah): …………………………………………………. 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 kamarádi a známí (prosím, jmenujte): …………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. VÍRA: 

 nejsem věřící 

 jsem věřící, ale nechci chodit na bohoslužby 

 přeji si pravidelně navštěvovat bohoslužby 

 přeji si individuální návštěvu faráře na pokoji 

 

 

 


