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   Dotazník pro zájemce o službu – konzultace v terénu ve VTOS 

Jméno: ……………………………………………. Příjmení:…………….…………………………………… 

Datum narození: ……………………………………………………… 

Bydliště: ………………………………………………………………….. 

Závislost na čem: …………………………………………. Délka užívání/hraní/sázení: …………………………………………….. 

Délka současného trestu: ………………………………. věznice: …………………………………………………………………………. 

□ Zvýšená ostraha        □ Ostraha s:  □ nízkým stupněm zabezpečení        PSVD (diferenčka) …………….. 

                                                                         □ středním stupněm zabezpečení 

                                                                         □ vysokým stupněm zabezpečení 

 
V posledním výkonu trestu od kdy: …………….……………………………………………. 

Termín řádného propuštění: …………………………………………………………………….. 

Nejbližší termín možného podání žádosti o podmíněné propuštění: …………….………………………………………..…… 

Druh trestné činnosti: ………………………………………………………………………….….. 

Kolikrát ve výkonu trestu: ……………………………………………………………………….. 

Pracovně zařazen/kde:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Předpokládané místo pobytu po VTOS ……………………………………………………………………….…………………………….….. 

 zázemí mám ………….……………………………………mám zájem o Komunitní dům…………………………….………. 

Umístěn na specializovaném oddělení:      ano                  ne 

Finanční prostředky po výstupu:    *              ano                 ne                 (kolik ……………………………………….)  

*Pouze v případě že se jedná o zájemce o bydlení v KD 

Vymezení zakázky klienta podle jeho nepříznivé sociální situace 
(uvést jak klient vyjádřil vlastními slovy svou potřebu ) 

1. Základní stabilizace  
o podpora orientace v situaci klienta 
o hledání možností řešení (zdroje případné pomoci) 
o podpora motivace klienta  k přijetí cílů, plánů 
o podpora k realizaci plánů klienta  
o zprostředkování navazujících služeb 
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2. Orientace v systému sociálních dávek  
o poskytnutí základních informací o možnostech uplatnění nároku na sociální dávky 
o pomoc při vyplnění  formulářů pro přiznání soc. dávek 
o doprovod na  jednání na úřadech  

                         

3. Bydlení  
o zprostředkování bydlení v Komunitním domě Sv. Dismas 
o zprostředkování bydlení v ubytovně 
o podpora při hledání vlastního bydlení  
o získání základních znalostí o  nájemní smlouvě a finančních závazcích spojených s bydlením 

 

4. Finanční  oblast  
o efektivní hospodaření s finančními prostředky 
o zmapování dluhové situace klienta 
o orientace v možnostech řešení  
o pomoc při jednání s věřiteli a exekutory 
o pomoc při nastavení splátkových kalendářů 
o orientace v insolvenčním řízení (oddlužení) 

 

5. Pracovní uplatnění  
o orientace v možnosti pracovního uplatnění  
o pomoc při hledání pracovního místa (životopis, kontakt se zaměstnavatelem apod.) 
o orientace v pracovně právním vztahu 
o podpora a motivace při udržení zaměstnání 

 

6. Závislost 
o podpora při nastavení  a udržení abstinence 
o pomoc při minimalizaci rizik spojených s užíváním drog a alkoholu 
o pomoc při tvorbě krizového plánu 
o orientační testování na užití drog a alkoholu  
o zprostředkování navazujících odborných  služeb  

 

7. Sociální vztahy – rodičovství, partnerství  
o orientace v rodičovské, partnerské roli, 
o práva a povinnosti rodičů, partnerů 
o pomoc při navázání či zlepšení vztahů mezi rodičem a dítětem nebo mezi partnery 
o posilování rodičovských kompetencí 

 

8. Zdraví 
o pomoc předcházet rizikům spojeným se zdravotním stavem 

o poskytnutí kontaktu na odborná zdravotnická zařízení 

o poskytnutí informací o nakažlivých nemocech - hep A, B, C apod. 

o podpora v nastolení a udržení zdravého životního stylu 

 

9. Dle potřeb klienta – jiné  
 
 


