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Sociální dotazník  

 (Příloha k Žádosti o poskytnutí sociální služby. Vyplní a odevzdá žadatel až před 

příjmem tak, aby informace byly aktuální v době příjmu.) 

Správnou možnost zaškrtněte. 

 

 

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………….                      

Jak si přejete být v Domově oslovován/a? 

  □ příjmením  □ jménem s vykáním          □ jinak ……………………… 

Co od pobytu v Domově očekáváte? 

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

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

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

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

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

 

Jakého vzdělání jste dosáhl/a?    □  VŠ       □  SŠ       □  ÚSO       □  SO       □  ZŠ 

V jakém oboru? ……………………………….……………………………...….………….. 

Vaše zaměstnání/profese? 

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

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

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

Vaše aktivity, koníčky, dovednosti: 

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

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

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

Vaše zvyky: 

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

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

Běžně vstávám v: ……………………………………..  

Běžně se ukládám ke spánku v: …………………… 
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Jste kuřák?                                   □ ano          □ ne 

Vaše tolerance ke kuřákům:       □ nevadí mi, pokud mi kuřák nekouří na pokoji 

                                                       □ nesnesu bydlení s kuřákem 

 

Přejete si setkání s duchovním?  □ ano     s jakým? (katolický, evangelický…)  

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

                                                        □ ne 

Vaše povaha je                              □ dominantní (jsem zvyklý/á rozhodovat)  

                                                        □ submisivní (podřizuji se snadno druhým) 

 

Společenský kontakt                    □ vyhledávám                   □ nevyhledávám 

 

Životní příběh (uveďte pár vět o svém životě, např. kde jste se narodil/a, vyrůstal/a, chodil/a 

do školy, do práce, rodiče, mládí, sourozenci, děti, vnoučata a další informace nebo situace, 

které Vás v životě potkaly, radosti a strasti, které měly na Váš život vliv):  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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Vaše schopnosti při sebeobsluze: 

Osobní hygiena: 

 □ zvládám   

 □ zvládám s dohledem (potřebuji dohled z důvodu bezpečnosti)  

 □ zvládám s dopomocí (potřebuji drobnou pomoc, mytí zad, vlasů…) 

 □ nezvládám 

Jiné potřeby při hygieně: ………………………………………………………. 

Výkon fyziologické potřeby:  

□ zvládám (chodím sám/sama na WC)  

□ mám lehkou inkontinenci, používám vložné pleny apod., výměnu 

    zvládám 

□ mám noční inkontinenci, potřebuji na noc jednorázové pomůcky – 

    výměnu zvládám  

□ mám noční inkontinenci, potřebuji v noci vzbudit, abych 

    si došel/la na WC 

□ mám kompletní inkontinenci, výměnu zvládám  

□ mám kompletní inkontinenci, jsem plně závislý na péči 

    druhé osoby 

Oblékání/svlékání: 

□ zvládám bez pomoci včetně výběru oblečení 

□ potřebuji vybrat oblečení 

□ zvládám s dopomocí (s určitou částí těla, obuví…) 

□ nezvládám 

Chůze: 

□ zvládám 

□ zvládám s francouzskými holemi 

□ zvládám s chodítkem 

□ nezvládám, jsem imobilní 
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Stravování: 

□ zvládám 

□ zvládám, ale potřebuji stravu naporcovat 

□ nezvládám 

Pitný režim: 

□ dodržuji pitný režim 

□ nemám pocit žízně, potřebuji pobízet 

□ potřebuji pomoc při nalévání a pití 

Orientace: 

□ orientuji se 

□ orientuji se pouze ve známém prostředí 

□ neorientuji se 

Užívání léků: 

□ léky užívám celé 

□ je nutné mi léky drtit 

Úklid: 

□ zvládám menší úklid 

□ nezvládám 

Drobné nákupy: 

□ zvládám nákupy v kantýně 

□ nezvládám nákupy v kantýně 

Hospodaření s finančními prostředky: 

□ zvládám 

□ zvládám hospodaření s drobným obnosem 

□ nezvládám 

Vyřizování úředních záležitostí: 

□ zvládám 

□ potřebuji pomoc s vyřizováním úředních záležitostí 

□ nezvládám 
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Poznámky:  

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

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

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

Zodpovězení jednotlivých dotazů je dobrovolné. 

Bude-li životní příběh zpracovávat jiná osoba než sám žadatel, je možné jej 

zaslat i zvlášť elektronicky na email sociální pracovnice 

(jarmila.sladkova@ddnejdek.cz).  

Domov děkuje za informace o klientovi, které povedou k nastavení kvalitní 

individuální péče o něj.  

Podrobnosti vypište, prosím, do poznámek. 

 

Souhlasím s tím, aby Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, 

příspěvková organizace shromažďoval, zpracovával a uchovával moje výše uvedené 

osobní údaje, pro potřeby poskytování komplexní ošetřovatelské  a sociální péče. 

 

V ……………………dne………………………….. 

Podpis žadatele o poskytnutí sociální služby  nebo jeho soudem ustanoveného 

opatrovníka: 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

mailto:jarmila.sladkova@ddnejdek.cz

