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Oblastní charita  
Česká Kamenice 

Tyršova 350,  

Česká Kamenice, 407 21 

Dotazník sociálního šetření 

   Chráněné bydlení  

Účinnost pokynu:  1.12.2016 Pořadové číslo:   

 

 

 

Jméno a příjmení: 

 

Datum vyplnění:                                       Datum přijetí: 

 

 

                                 Dotazník sociálního šetření 

 
Péče o vlastní osobu: 

 
Samostatný pohyb Kompenzační pomůcka zvládá s pomocí nezvládá 

chůze     
chůze po schodech     
posazení     
chůze na delší trasy     

 
Hygiena              zvládá s pomocí nezvládá 

vyčistit si 

zuby 

   

oholit se    

umýt se    
vykoupat se      
osprchovat 

se 
   

ostříhat 

nehty 
   

umýt si 

vlasy 
   

učesat se    
dojít na 

toaletu 
   

dát si 

inkontinentní 

pomůcky 

   

záleží mu na 

hygieně 
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Oblékání zvládá s pomocí nezvládá 

obléknout a zapnout    
výběr oblečení    
obout    

 
vzhled sám s pomocí nezvládá 

péči zvládá    

    

 
Strava zvládá s pomocí nezvládá 

najíst se    
výběr stravy    
napít se    
 

Zrak 

vidí dobře na obě oči 

vidí hůře na dálku na levé oko 

vidí hůře na dálku na pravé oko 

vidí hůře na blízko na levé oko 

vidí hůře na blízko na pravé oko 

vidí velmi špatně na obě oči 

nevidí na pravé oko 

nevidí na levé oko 

nevidí na obě oči 

 

 
Dorozumívání 

mluví zřetelně 

mluví s obtížemi 

hůře slyší 

špatně slyší – používá naslouchadlo 

špatně vyslovuje 
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Komunikace 

komunikuje bez problému 

má problém s komunikací 

komunikuje velmi těžko 

nekomunikuje 

 
Spánek, odpočinek 

pravidelný 

nepravidelný 

noční aktivita 

spí celou noc 

spí i přes den 

 
Organizace volného času 

má koníčky a zájmy - jaké 

umí si vymyslet program při volném čase 

nemá zájmy 

sám se nezabaví 

 

Cestování zvládá s pomocí nezvládá  
orientace v terénu     
cestování dop. prostředkem     
orientace v jízdním řádu     

 
Lékař zvládá s pomocí nezvládá 

objednání    
domluví se    
užívání léků    
návštěvu lékaře    

 
Finance zvládá s pomocí nezvládá 

nakupování    
hospodaření s penězi    
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Vaření zvládá s pomocí nezvládá 

uvařit jídlo    
ohřát stravu    
uvařit kávu    
 

Údržba prádla zvládá s pomocí nezvládá 

třídění prádla    
praní drobného prádla    
věšení prádla    
žehlení prádla    
drobné opravy prádla    

 
Úklid zvládá s pomocí nezvládá 

povlečení lůžka    
vytírání podlahy    
zametání    
umytí nádobí    
utření nádobí    
utření prachu    
umytí oken    

 
Ovládání elektrospotřebičů zvládá s pomocí nezvládá 

varná konvice    
dálkový ovladač od televize    
holicí strojek    
vysavač    
mikrovlnnou troubu    

 
Pravidla komunity přijal přijal částečně nepřijal 
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Účast na ergoterapii ……    pasivně aktivně 

zúčastňuje se    
nezúčastňuje se    

 
Konzumace alkoholu častá občasná příležitostná neužívá 

     

 
Kuřák ANO            NE 

   

 

 
Osobní cíl: 
 

 

 

 

 

 

Podpis zájemce: 

 

 

 

 

 


