Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby v CSS Emausy
Datum doručení (vyplní CSS Emausy):
Sociální služba (vyplní CSS Emausy):





domov pro seniory

domov se zvláštním režimem

1. Zájemce o poskytování sociální služby:
……………………………….………………………..…………………………………………………………………………………………..
Jméno

2.

Příjmení

Rodné příjmení

Narození:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Den, měsíc, rok

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. Rodinný stav:





svobodný(á)

7. Bydlíte:



ženatý

 ve svém vlastním domě


osaměle

8. Příspěvek na péči:
Výše příspěvku:







vdaná

vlastním bytě

rozvedený(á)



ovdovělý(á)





s rodinou

u příbuzných

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

 ano
880,- Kč

 ne




4.400,- Kč
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zažádáno – dne: ……………………………..



8.800,- Kč



13.200,- Kč

9. Výše důchodu (dobrovolný údaj, slouží k výpočtu úhrady): ………………………………………….
10. Váš praktický lékař – jméno a příjmení: .………………….…………….……….…………………………………..
Adresa, telefon: ………………………………………….………………………………………………………………………………
11. 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

Telefon
Email

Adresa

12. 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):
Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon, e-mail:

Rozhodnutím soudu v:

Ze dne:

Č. j.

13. Je návrh k omezení způsobilosti k právním úkonům v řízení?:
14. Na umístnění v CSS Emausy:

 ano 

 spěchám (umístění v co nejkratší možné době od podání žádosti)
 nespěchám (umístění spíše do budoucna)

15. Typ ubytování:

ne

 mám zájem o jednolůžkový pokoj
 mám zájem o dvoulůžkový pokoj

Stránka 2 z 19

16. 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?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Prohlášení zájemce o sociální službu (zákonného zástupce):
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě. Jsem si vědom/a, že nepravdivé
údaje mohou mít za následek vyřazení z evidence žadatelů, či vypovězení Smlouvy o poskytování
sociální služby.
Zavazuji se, že budu informovat pověřeného pracovníka CSSE při každé změně údajů uvedených
v této žádosti (např. zdravotní stav, sociální situace, kontaktní údaje, výše příspěvku na péči, aj.).

V…………………………………… dne ………………….……..

……………………………………………………………………….
čitelný vlastnoruční podpis zájemce nebo jeho zákonného zástupce

K Údajům zájemce je nutné doložit Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce a aktuální
Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, tyto údaje slouží k vyhodnocení potřebnosti sociální
služby a zařazení žádosti do evidence.
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Souhlas se zpracováním osobních, citlivých a jiných údajů
Já, …………………………..……………………….……………………..
narozený/á ….………………………………. bytem ………………………………………………………………………………………
(dále jen zájemce)
poskytuji dobrovolně souhlas
Centru sociálních služeb Emausy s.r.o., na adrese Lázeňská 2438/77, 373 16 Dobrá Voda u Českých
Budějovic



s předáním informací za účelem řešení nepříznivé sociální situace související s podáním Žádosti o
pobytovou sociální službu v rozsahu:
jméno a příjmení, rodné příjmení, rodinný stav
datum narození, rodné číslo
adresa bydliště, telefon, způsob bydlení
přiznání příspěvku na péči nebo datum zažádání
jméno, příjmení a kontakt na praktického lékaře
kontaktní údaje na osoby podílející se na péči
údaje o opatrovníkovi včetně kontaktů
vyjádření lékaře o zdravotním stavu
nepříznivá sociální situace – sociální dotazník
Tyto informace mohou být sděleny:





kontaktním osobám, které žadatel uvedl v Údajích zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby
ošetřujícímu lékaři
ostatním poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb

Tento souhlas uděluji:




jednorázově, za účelem ……………………………………………
opakovaně po dobu evidence Údajů zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

V……………………………………… dne ……………..

………………………………………………………………
Podpis zájemce nebo jeho zákonného zástupce
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Souhlas se zpracováním osobních, citlivých a jiných údajů může být kdykoli
odvolán!
Odvolávám svůj souhlas s předáním informací za účelem řešení nepříznivé sociální situace zájemce o
poskytnutí pobytové sociální služby

Datum odvolání …………………………….

………………………………………………………
Podpis zájemce nebo zákonného zástupce
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Kontaktní osoba 1:
Já…………………………………………….…………, který jsem (vztah ke klientovi)…………………………….
poskytuji dobrovolně souhlas
Centu sociálních služeb Emausy s.r.o., Lázeňská 2438/77, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
s uvedením mých údajů do evidence zájemců o poskytování pobytové sociální služby v rozsahu:
- jméno a příjmení
- příbuzenský poměr
- adresa
- telefonní číslo, e-mail
Tento souhlas uděluji:




jednorázově, za účelem ……………………………………………
opakovaně po dobu evidence údajů zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

V……………………………………… dne ……………………

………………………….………………………….
Podpis Kontaktní osoby 1

Souhlas může být kdykoli odvolán!
Odvolávám svůj souhlas s uvedením do evidence zájemců o poskytování pobytové sociální služby

Datum odvolání …………………………….

……………………………………………………………..
Podpis kontaktní osoby 1
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Kontaktní osoba 2:

Já, …………………………..…………………………………..…, který jsem (vztah ke klientovi)………….…………..
poskytuji dobrovolně souhlas
Centu sociálních služeb Emausy s.r.o., Lázeňská 2438/77, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
s uvedením mých údajů do evidence zájemců o poskytování pobytové sociální služby v rozsahu:
- jméno a příjmení
- příbuzenský poměr
- adresa
- telefonní číslo, e-mail
Tento souhlas uděluji:




jednorázově, za účelem……………………………………………
opakovaně po dobu evidence údajů zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

V ………………………………………. dne …………………….

……………..…………………….……………………….
Podpis Kontaktní osoby 2

Souhlas může být kdykoli odvolán!
Odvolávám svůj souhlas s uvedením do evidence zájemců o poskytování pobytové sociální služby

Datum odvolání …………………………….

………………………………………………………..
Podpis kontaktní osoby 2

Stránka 7 z 19

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Kontaktní osoba 3:
Já, …………………………………………………………, který jsem (vztah ke klientovi) ……………………………..
poskytuji dobrovolně souhlas
Centru sociálních služeb Emausy s.r.o., Lázeňská 2438/77, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
s uvedením mých údajů do evidence zájemců o poskytování pobytové sociální služby v rozsahu:
- jméno a příjmení
- příbuzenský poměr
- adresa
- telefonní číslo, e-mail
Tento souhlas uděluji:

 jednorázově, za účelem ……………………………………………
 opakovaně po dobu evidence údajů zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

V……………………………….. dne …………………

………………………………………………………….
Podpis Kontaktní osoby 3

Souhlas může být kdykoli odvolán!
Odvolávám svůj souhlas s uvedením do evidence zájemců o poskytování pobytové sociální služby

Datum odvolání …………………………….

…..………………………………….……………..
Podpis kontaktní osoby 3
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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO CSS EMAUSY
Nevyplňujte – vyplní sociální pracovník CSSE

Kritérium
Věková kategorie

Trvalé bydliště

Mobilita

Hygienická péče

Stravování

Oblékání

Orientace

Bodové
ohodnocení

věk nad 90 let

3

věk od 80 do 89 let

2

věk od 70 do 79 let

1

věk 69 let a méně

0

České Budějovice

2

Jihočeský kraj (mimo okres Č. B.)

1

jiný kraj

0

zcela imobilní

5

používá invalidní vozík

4

chodí s pomocí druhé osoby

3

chodí s pomocí chodítka

2

chodí s holí/berlemi

1

chodí sám/sama

0

nezvládne (potřebuje plně zajistit)

3

potřebuje pomoc při mytí

2

potřebuje dohled při mytí

1

zvládá sám/sama bez pomoci

0

specifická forma (např. PEG, NSG sonda)

3

potřebuje dopomoc (krmení)

2

potřebuje dopomoc (krájení)

1

zvládá samostatně

0

nezvládne

2

obleče se s pomocí

1

obleče se sám/sama

0

není schopný/schopná orientace

2

zhoršená orientace

1

dobrá orientace

0
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Péče rodiny

Bytové podmínky

Naléhavost

Krizové situace

rodina nemůže pomoci pro špatný zdravotní stav

4

rodina nemůže pomoci – bydlí mimo Č. B.

3

rodina nemůže pomoci pro pracovní vytížení

2

nevyhovující společné bydlení

1

s péčí pomáhá

0

nevyhovující bytové zázemí (bariéry)

2

bydlí sám/sama

1

bydlí s partnerem, rodinou

0

žádost je urgentní

2

přijetí do 3 měsíců, nyní péče zajištěna

1

přijetí do 1 roku, nyní péče zajištěna

0

úmrtí, ztráta partnera nebo pečující osoby

3

závažné onemocnění v rodině

3

Celkem
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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:

 ano
 ano
 ano
 trvale
 ano
 ano
 ano

Je zájemce schopen chůze bez cizí pomoci?
Je zájemce schopen chůze s dopomocí?
Je zájemce upoután na lůžku



dočasně

Vydrží zájemce v sedu?
Je schopen se zájemce sám obsloužit?
Potřebuje zájemce kompenzační pomůcky?


 ne
 ne
 ne




ne
ne
ne

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

Inkontinence:
moče:

stolice:

 ano
 občasná
 ano
 občasná










 ne
 ne
 ne

ne
trvale



noční



noční

ne
trvale

Duševní stav:
Orientace
časem:
místem:
osobou:

ano
ano
ano





částečně
částečně
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.)?
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Přílohy:
a) v případě onemocnění hrudních orgánů vyjádření odborného lékaře pro nemoci plicní a
tuberkulózu
b) podle potřeby výsledky vyšetření neurologického, psychiatrického, ortopedického, apod.
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
Tento dotazník bude sloužit, po Vašem nástupu, 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

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 Péče o ústa, vlasy, nehty, holení:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 Výkon fyziologické potřeby a následné hygieny po ní:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 potřebuji dohled

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 Příprava stravy:
 zvládám sám

 Podávání a porcování stravy:

 zvládám sám

 potřebuji dohled

zajistit
 Přijímání stravy a dodržování pitného režimu:

 zvládám sám

 potřebuji dohled

zajistit
 Vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 Schopnost vydržet v sedě:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 Schopnost vydržet stát:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

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

 potřebuji dohled

 potřebuji pomoc
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 potřebuji plně zajistit

 Chůze po rovině:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 Chůze po schodech, nahoru a dolů:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 Výběr oblečení a jeho správné vrstvení:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 Oblékání a svlékání:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 Obouvání a zouvání:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 Dodržování léčebného režimu (dieta, užívání předepsaných léků):
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 potřebuji pomoc

 potřebuji plně zajistit

 Orientace v přirozeném prostředí:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 Slovní, písemná a neverbální komunikace:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 Hospodaření s penězi:
 zvládám sám

 potřebuji dohled

 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 ………………….
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 užívám léky na spaní
 jiná varianta ……………………………………………………………………………………………………………………………

3. VSTÁVÁNÍ:
 pravidelně v ……………………..
 nepravidelně nejdříve v …………………….. nejpozději v …………………
 jiná varianta ………………………………………………………………………………………………………………............
4. JÍDLO:
 pravidelné ………….. krát denně
 nepravidelné (kdy) ..………………………………………………………………………………………………………………
 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
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 na lůžku
 pravidelně ……………….. krát denně, ………………..krát týdně
 nepravidelně
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 na blízko
 jen na dálku
 nevidím
13.POHYBLIVOST:
 chodím po celém bytě/domě
 chodím jen kolem lůžka nebo stolu
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 jsem upoután na lůžko

- na procházky

-

převážně

-

úplně

- nechodím

- chodím jen výjimečně
- 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
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 titulem
 jinak ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
17.NÁVŠTĚVY:
 nikdo mě nenavštěvuje
 rodinní příslušníci (prosím, napište jméno a příbuzenský vztah): ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 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
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