
Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku,

příspěvková organizace

Sociální šetření a jiný kontakt

se zájemcem o poskytnutí sociální služby

● vyplňují se pouze data, která nejsou uvedena v již shromážděných materiálech

● pokud je cílem kontaktu zjistit stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, použije se také 

formulář Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

● s formulářem pracuje a vyplňuje SP Domova nebo výjimečně jiná statutárním zástupcem Domova 

pověřená osoba

Použití formuláře:                                                                                                                   

□ osobní schůzka se zájemcem (opatrovníkem, rodinou, jinou osobou pověřenou zájemcem) 

□ sociální šetření u zájemce                            

□ aktualizace                                  

□  jiné…………………………………………………………………………………………………….

zájemce   -   žadatel   -   čekatel/č. žádosti ……………… (dále jen zájemce)

●  jméno a příjmení:………………………………………………………………………..………….

●  místo kontaktu:   □ Domov   □ bydliště   □ REHOS Nejdek  □ jinde…………….…………...

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

●  kontaktu  přítomen + poměr k zájemci:………………………………………………………..

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

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

●  PnP:…………………………………………………………………………………..….…………...

Popis sociální situace

žije:  □ osaměle □ s rodinou    □ jinak

současná péče o zájemce  je zajišťována: 

rodinou/jak……………………………………………………………………………………………...

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

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

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

sociální  službou/kterou, 
jak………………………………………………………………………….

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

……………………………………………………………………………………………………………
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kvalita  bydlení:  …………………………………………………………………….….
……………….

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

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

domácí zvířata zájemce a péče o ně po přijetí: …………………………………………………

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

Informace o Domově

povědomí zájemce o Domově:      □ ano   □ ne

představa zájemce o Domově/očekávání  od Domova: ………………………………………

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

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

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

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

Body k projednání: 

□ podmínky přijetí  □ podání Žádostí o poskytnutí sociální služby 

□ popis možností ubytování     □ úklid       □ praní prádla

□ stravování  □ odhlašování stravy 

□ osobní věci  □ úschova cenností

□ ošetřovatelská péče □ rehabilitace

□ sociální péče

□ výše a způsob úhrady za pobyt

□ využití volného času, kulturní a společenské vyžití

□ pobyt mimo Domov □ návštěvy □ prohlídka Domova

□ předání Žádosti o poskytnutí sociální služby 

□ předání dalších dokumentů

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

podpis zájemce či jiné osoby, s níž nebo za jejíž účasti byl kontakt  nebo soc. šetření 
realizováno: 
……………………………………………………………………......................................................

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

za Domov kontaktu přítomen: ……………………………………………………………………..

zapsal: ……………………………..……………   dne: …………………………………………......
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       POTŘEBY POPIS MÍRY SOBĚSTAČNOSTI 

Běžná denní 
hygiena

Péče o ústa

Česání a mytí 
vlasů

Péče o nehty

Péče o nehty

Péče o oči

Péče o uši
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Mytí těla a 
koupání

Výkon 
fyziologické 
potřeby

Oblékání, 
svlékání

Obouvání, 
zouvání

Celková 
úprava 
vzhledu

Posouzení 
nákupu 
v souvislosti 
s péčí o 
vlastní osobu

Změny 
polohy 

na lůžku
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Vstávání a 
uléhání

na lůžko

Stání a sezení

Polohovací a 
fixační 
pomůcky

Přemisťování 
a manipulace 
s předměty 
denní potřeby

Pohyb ve 
vlastním 
prostoru

Chůze

Pohyb mimo 
vlastní 
prostor
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Příprava 
stravy

Zajištění 
potravin

Přijímání 
stravy

Úklid a 
údržba 
vlastního 
prostoru

Péče o lůžko

Péče o 
prádlo, 
oblečení a 
boty

Udržení 
tepelné 
pohody 

ve vlastním 
prostoru

Obsluha 
domácích 
spotřebičů
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Navazování a 
udržování 
přátelských, 
sousedských a 
jiných spol. 
vztahů

Orientace 
v čase, v místě, 
v osobách

Využívání 
veřejných 
služeb a 
zapojování do 
sociálních 
aktivit

Schopnost 
srozumitelně 
se vyjádřit

Získávání 
dostatečného 
množství 
kvalitních 
podnětů

Opatření pro 
zajištění 
bezpečí

Provedení 
jednoduch.

 ošetření 
vlastní osoby
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Návštěva 
lékaře a 
dodržování 
léčebného 
režimu

Znalost zásad 
zdravé výživy

Hospodaření 
s finančními 
prostředky

Nakládání 

s majetkem

Využití 
sociálních 
dávek a 
jiných výhod

Platné osobní 
doklady

Uplatňování 
politických 
práv

Ochrana před 
zneužíváním
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