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Změnový list ke SQSS č. 5 
 

Změna č.  Původní vydání 

Platnost od:  01.01.2008 

Předmět změny:  V celém rozsahu 

Změna č.  1 

Platnost od: 23.10.2009 

Předmět změny:  Změny v  bodech: 1, 3, 5, 7 

Změna č.  2 

Platnost od: 17.1.2011 

Předmět změny:  Změny v bodech 1,2 

Změna č.  3 

Platnost od: 1.6.2011 

Předmět změny:  V celém rozsahu 

Změna č.  4 

Platnost od: 1.7.2014 

Předmět změny:  V celém rozsahu 

Změna č.  5 

Platnost od: 1.9.2015 

Předmět změny:  Aktualizovaná příloha č.4: Formulář pro zaznamenávání 
potřeb a osobních cílů 

Změna č.  6 

Platnost od: 1.3.2016 

Předmět změny:  Zrušena příloha č. 4: Formulář pro zaznamenávání potřeb 
a osobních cílů, změny názvosloví podle programu Cygnus 
2, zrušen Prvotní individuální plán 

Změna č.  7 

Platnost od: 1.11.2016 

Předmět změny:  Bod 2, bod 3: „… ve spolupráci s vedoucím zdravotnického 
úseku.“ 

Změna č.  8 

Platnost od: 1.4.2017 

Předmět změny:  Aktualizován bod 3.1: Proškolení uživatelů v SQSS č. 14 

Změna č.  9 

Platnost od: 1.5.2019 

Předmět změny:  V celém rozsahu 

Změna č.  10 

Platnost od: 1.9.2020 

Předmět změny:  Změněno plánování aktivizace 
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Změna č.  11 

Platnost od:  1.4.2022 

Předmět změny:  V celém rozsahu 

Změna č.   

Platnost od:   

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:   

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:   

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:   

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:   

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:   

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:   

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:   

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:   

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:   

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:   

Předmět změny:   
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Individuální plánování průběhu sociální služby 

 

Individuální plánování průběhu sociální služby je důležitý proces, který by měl zajistit 

uživateli poskytování cílené podpory namísto plošné péče. Cílenou podporu 

nastavuje tak, aby odpovídala individuálním potřebám uživatele, podporovala jeho 

autonomii, nezvyšovala jeho závislost na službě a neprohlubovala jeho ztrátu 

soběstačnosti.  

Důležitá je motivace uživatelů k činnostem, aktivní zjišťování přání a potřeb, 

ponechání prostoru pro rozhodování a přiměřená verbální i neverbální komunikace. 

Na základě dohody mezi uživatelem a poskytovatelem dochází během procesu 

individuálního plánování k  nastavení poskytované sociální služby a způsobu jejího 

poskytování. Toto nastavení musí být v souladu s veřejným závazkem organizace.  

1. Dojednání průběhu služby 

Proces individuálního plánování začíná již ve fázi jednání se zájemcem o službu, při 

kterém sociální pracovník zjišťuje, jaká jsou jeho přání, očekávání, potřeby a záliby. 

Zároveň jsou zájemci sděleny základní informace o domovu, o možnostech 

poskytované sociální služby a o dalších formalitách potřebných k uzavření smlouvy.  

Po vyzvání sociálním pracovníkem k nástupu do zařízení, probíhá dojednání sociální 

služby se žadatelem (zákonným zástupcem). Sociální pracovník předá žadateli 

(zákonnému zástupci) Dotazník pro žadatele o poskytování služby sociální péče 

v Domově pro seniory Světlo (dále jen Dotazník, viz příloha č. 2), který žadatel 

(zákonný zástupce) vyplní a přinese jej v den uzavírání smlouvy. Do dotazníku jsou 

zaznamenávána přání, potřeby a životní příběh žadatele. Tento dotazník je součástí 

agendy individuálního plánování a z něho získané informace slouží jako prvotní 

podklady pro individuální nastavení služby. 

2. Uzavření smlouvy a individuální plánování 

Přijetí uživatele do domova a uzavírání smlouvy probíhá zpravidla na pokoji. Sociální 

pracovník, zdravotní sestra, klíčový pracovník nebo pracovník v sociálních službách 

zjišťuje další relevantní informace pro poskytování vhodné cílené podpory a péče.  
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Uživatel je dle svých schopností seznámen s formou individuálního plánování služby 

a je mu přidělen klíčový pracovník (pracovník v sociálních službách, příp. zdravotní 

sestra, zdravotní asistent) zodpovědný za koordinaci a kvalitu individuálního 

plánování. 

Klíčový pracovník vykonává tuto funkci u maximálně pěti uživatelů. V případě, že je 

uživatel (zákonný zástupce) nespokojen s přiděleným klíčovým pracovníkem, může 

požádat o jeho změnu. Také klíčový pracovník může požádat o změnu – přidělení 

jiného klienta. O přidělení nebo změně klíčového pracovníka rozhoduje manažer 

kvality individuálního plánování (dále jen manažer kvality) ve spolupráci se sociálním 

pracovníkem.  

3. Individuální plánování 

Cílem individuálního plánování je komplexnější znalost uživatele a jeho situace a 

následné poskytnutí cílené podpory a pomoci s důrazem na podporu autonomie 

uživatele. Snahou je umožnit rozvoj či udržení stávajících schopností a dovedností a 

možnost rozhodování o svém životě.  

Za sestavení individuálního plánu jsou zodpovědní klíčový pracovník, sociální 

pracovník a aktivizační pracovník dle kompetencí v jednotlivých oblastech plánu 

péče. Klíčoví pracovníci spolupracují s ostatním personálem na vytvoření vhodných 

podmínek pro poskytování individuální péče uživatelům. Pokud je klíčový pracovník 

dlouhodobě nepřítomen (2 měsíce), o jeho zastupování rozhodne manažer kvality ve 

spolupráci se sociálním pracovníkem. 

Individuální plán péče se skládá ze dvou částí: 

 Přání a potřeby uživatele - jedná se o osobní cíl, kterého chce uživatel ve 

spolupráci s poskytovatelem dosáhnout. Pokud uživatel není schopen své cíle 

formulovat, pak se na formulaci cílů podílí zákonný zástupce a pracovní tým.  

 Oblasti základních činností – je souhrn cílů, které chce uživatel dosáhnout 

ve spolupráci s poskytovatelem. Na základě přání, potřeb a schopností uživatele 

vymezuje osobní cíl, rozsah a způsob podpory v jednotlivých oblastech 

poskytovaných činností dle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – 
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oblasti základních činností. Pokud uživatel není schopen své cíle formulovat, pak se 

na formulaci cílů podílí zákonný zástupce a pracovní tým.  

Obsah individuálního plánu péče 

a) Datum sestavení plánu péče – je důležitý pro stanovení kontroly a aktualizaci 

plánu 

b) Údaje o uživateli – jméno, datum narození 

c) Klíčový pracovník – zodpovědný za sestavení plánu 

d) Poskytovaná služba – domov pro seniory 

e) Přání a potřeby – osobní cíl 

f) Zdroje a metody zjištění – rozhovor, dotazník, pozorování, atd. 

g) Oblasti základních činností + osoba zodpovědná za sestavení plánu - důvod, 

společný cíl, klientovy zdroje, činnosti pracovníků 

Průběh vytváření individuálního plánu péče 

a) Prvotní naplánování průběhu služby – prvotní plán péče 

Jedná se o prvotní naplánování oblastí základních činností. Cílem je naplánování 

průběhu služby od první hodiny, kdy uživatel službu využívá. Výstupem je prvotní 

plán péče ve všech oblastech mimo aktivizaci. Sestavuje ho klíčový pracovník, 

případně pracovník přímé péče, který je v den přijetí uživatele v zařízení přítomný. 

Slouží k vytisknutí kódů jednotlivých činností, které zaměstnanec u uživatele 

vykonává.  

 Oblasti základních činností jsou nastaveny na čtvrt roku a zaznamenávány do 

programy Cygnus 2  sociální dokumentace   plán péče. 

Při vytvoření prvotního plánu péče se využívají následující informace: 

 Sociální šetření – informace zjištěné sociálním pracovníkem před přijetím 

v rámci sociálního šetření v místě současného pobytu uživatele. 

 Dotazník pro žadatele o poskytování služby sociální péče v Domově pro 

seniory Světlo – obsahuje ošetřovatelskou, zdravotní, sociální část a životní 

příběh. 
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 Hlášení pro sestry – soubor informací zpracovaných sociální pracovnicí před 

přijetím uživatele do domova a zaznamenané v IS Cygnus (sociální část – 

záznamy péče – sociální šetření)  

 Rozhovor s uživatelem (zástupcem), rodinnými příslušníky, případně 

pozorování klienta (projevy libosti x nelibosti) 

b) Adaptační období 

Adaptační období je časový úsek potřebný k získání dalších informací a podkladů o 

uživateli. Začíná prvním dnem příchodu uživatele do zařízení a končí po uplynutí čtyř 

týdnů ode dne přijetí. Během tohoto období klíčový pracovník hodnotí zvládnutí 

adaptace klienta a pracuje na vytvoření finální podoby individuálního plánu péče 

(doplněním prvotního plánu péče).  

Klíčový pracovník má k dispozici poznámkový formulář Adaptační období (viz 

příloha č. 1), který je součástí agendy individuálního plánování.  

 Získané poznatky jsou zaznamenávány do programu Cygnus 2  sociální 

dokumentace  záznamy péče  záznam o průběhu adaptace 1. – 4. týden.  

c)  Přání a potřeby uživatele – osobní cíl 

Osobní cíl je formulován klíčovým pracovníkem v programu Cygnus 2 během prvního 

týdne pobytu uživatele v domově, kdy je vypracováván individuální plán péče. 

Vychází z informací zjištěných v rámci prvotního naplánování průběhu služby. U 

uživatelů, kteří nejsou schopni adekvátně verbálně komunikovat, probíhá při 

stanovení osobního cíle a určení potřeb a přání uživatele spolupráce se zákonným 

zástupcem, příp. pracovním týmem. Osobní cíl je stanoven na základě dohody se 

zákonným zástupcem, pokud nejsou jeho přání v rozporu s vypozorovanými přáními 

a potřebami uživatele.  

 Přání a potřeby jsou stanoveny na čtvrt roku a zaznamenávány v tabulce nad 

plánem péče  sociální dokumentace  plán péče. 
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d)  Oblasti základních činností 

Specifikují rozsah a podobu sociální služby, které jsou zmíněné ve Smlouvě o 

poskytování služby sociální péče. Jedná se o konkrétní osobní cíle uživatele, které 

jsou sjednávány na základě jeho přání a potřeb a dle možností poskytovatele. 

Jsou specifikovány klíčovým pracovníkem, sociálním pracovníkem a aktivizačním 

pracovníkem nejpozději do týdne od uzavření smlouvy. Vychází z prvotního 

naplánování průběhu služby. Zohledňuje aktuální informace získané od uživatele, 

rodinných příslušníků, případně z projevů libosti a nelibosti, pokud uživatel není 

schopný adekvátního verbálního projevu.  

Jedná se o jednotlivé činnosti péče, u kterých uživatel potřebuje dohled, podporu či 

péči. Pracovníci přímé péče plánují oblasti „úkony běžné péče o osobu“ a „pomoc 

nebo zajištění hygieny“, aktivizační pracovníci „sociálně terapeutické činnosti“ a 

„aktivizační činnosti“, sociální pracovník „zprostředkování kontaktu se společností“ a 

oblast „pomoc při uplatňování práv, zájmů“. „Plán rizik“ sestavuje klíčový pracovník 

na základě zjištění hrozícího rizika.  

 Oblasti základních činností jsou stanoveny na čtvrt roku a zaznamenávány do 

programu Cygnus 2  sociální dokumentace  plán péče. 

4. Hodnocení průběhu individuálního plánování 

Před koncem platnosti individuálního plánu péče probíhá jeho hodnocení. Děje se 

tak za účasti uživatele (zákonného zástupce), v důvěrném prostředí, zpravidla na 

pokoji uživatele. U uživatelů, kteří nejsou schopni adekvátně verbálně komunikovat a 

pochopit  

V rámci vyhodnocení individuálního plánování u uživatelů s omezenou verbální 

komunikací nebo s duševním onemocněním se klíčový pracovník zaměřuje také na 

projevy spokojenosti a nespokojenosti uživatele – mimiku, gesta, řeč těla v uplynulém 

hodnotícím období.  
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U uživatelů, kteří nejsou schopni adekvátně verbálně komunikovat a pochopit 

význam individuálního plánování, se na hodnocení podílí zákonný zástupce, příp. 

pečující tým.  

a)  Hodnocení přání a potřeb uživatele – osobního cíle 

Klíčový pracovník spolu s uživatelem (zákonným zástupcem, případně týmem) 

zhodnotí, jakým způsobem a v jaké míře se podařilo osobní cíl naplnit. Posuzují, zda 

nedošlo ke změně v osobním cíli, co se povedlo nebo nepovedlo uskutečnit, 

případně jaké další informace jsou nezbytné k zajištění přání a potřeb uživatele.  

V případě změny nebo dosažení osobního cíle, přání či potřeb uživatele je 

v hodnocení popsána konkrétní změna s odůvodněním úpravy osobního cíle a ve 

spolupráci s uživatelem (zákonným zástupcem, případně týmem) je stanoven cíl 

nový.  

 Mimořádné hodnocení - pokud u uživatele dojde k dosažení osobního cíle před 

koncem hodnotícího období, případně nastane změna, která brání v realizaci 

stanoveného osobního cíle, je stávající osobní cíl mimořádně zhodnocen, 

upraven, případně je vytvořen nový plán péče.  

 Hodnocení je zaznamenáno v programu Cygnus 2  sociální dokumentace  

přání a potřeby  zadat přání a potřeby k datu. 

b)  Hodnocení oblastí základních činností 

Po uplynutí hodnotícího období individuálního plánu péče jsou společně s uživatelem 

(zákonným zástupce, příp. týmem) zhodnoceny oblasti základních činností. Klíčový 

pracovník hodnotí oblasti „úkony běžné péče o osobu“, „pomoc nebo zajištění 

hygieny“ a „plán rizik“, aktivizační pracovníci „sociálně terapeutické činnosti“ a 

„aktivizační činnosti“, sociální pracovník hodnotí „zprostředkování kontaktu se 

společností“ a „oblast pomoc při uplatňování práv, zájmů, aj.“.  

 Mimořádné hodnocení - Pokud u uživatele nastane změna, která brání 

v realizaci stanoveného plánu péče, je stávající plán zhodnocen, upraven, popřípadě 

vytvořen plán nový.  
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 Hodnocení plánu péče u jednotlivých oblastí základních činností je zaznamenáno 

v programu Cygnus 2  sociální dokumentace  plán péče  přehodnotit 

oblast k datu. 

5. Individuální plánování s uživateli se specifickými potřebami 

a) Uživatelé s omezenou verbální  komunikací a duševními funkcemi  

Informace potřebné ke stanovení individuálního plánu péče a osobního cíle získává 

klíčový pracovník od rodinných příslušníků. Všímají si projevů libosti a nelibosti při 

vykonávání činností. Pracovníci adekvátně na tyto projevy spokojenosti a 

nespokojenosti reagují a zaznamenávají je v záznamech o průběhu služby, případně 

v plánu péče a individuálním plánu. V případě projevů nespokojenosti uživatele 

hledají v týmu vhodné změny v přístupu k uživateli. 

 

b)  Uživatelé s potřebou specifické podpory pro porozumění sdělovaných 

 informací  

Informace potřebné ke stanovení individuálního plánu péče a osobního cíle získává 

klíčový pracovník dle možností od uživatelů a zároveň spolupracuje s osobou blízkou 

uživateli. Způsob dorozumívání je nastaven dle informací od osoby, která zná způsob 

komunikace s uživatelem nejlépe. Personál vyhodnocuje projevy libosti a nelibosti, 

souhlasu a nesouhlasu, zaznamená je v záznamech o průběhu služby, případně 

v plánu péče a individuálním plánu. V případě projevů nespokojenosti uživatele jsou 

v týmu hledány vhodné změny v přístupu k uživateli. 

 

6. Způsob vedení záznamů o průběhu služby 

Průběh poskytování sociální služby je zaznamenáván od samého počátku jednání se 

zájemcem o službu. Záznamy v průběhu celého procesu provádí sociální pracovníci 

a pracovníci přímé péče (pracovníci v sociálních službách, zdravotnický personál, 

aktivizační pracovníci) a slouží k předávání informací o klientech a jako podklad 

k hodnocení plánu péče. 
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1) Sociální pracovník  

Vede záznamy ve dvou provedeních: 

a) písemně:  formulář Sociální šetření 

b) elektronicky v programu Cygnus 2 

 vedení žádosti - část Žadatelé  žádost  záznamy o zpracování 

 u přijatého uživatele – část Klienti  sociální dokumentace   záznamy péče 

 plán péče – oblasti základních činností  část Klienti  sociální dokumentace 

 plán péče  oblasti základních činností  
 

2) Klíčový pracovník, pracovník přímé péče 

Vede záznamy ve dvou provedeních: 

a) písemně: formulář Adaptační období v DS Světlo - slouží v případě potřeby pro 

poznámky klíčových pracovníků 

b) elektronicky: v IS Cygnus 2 

 plánování a hodnocení poskytované služby - část Klienti  sociální 

 dokumentace   plán péče 

 záznamy o průběhu poskytování sociální služby  část Klienti  sociální 

 dokumentace  záznamy péče  

 záznamy ze čtečky – jedná se o realizaci záznamů prostřednictvím snímání 

 čárových kódů čtečkou dle naplánovaných činností. Záznamy se pořizují 

 přímo na pokoji uživatele a poté se stahují na sesterně do programu Cygnus 2 

 hromadné zadávání činností – hromadně jsou zadávány činnosti týkající se 

 aktivizace, účasti na kulturních akcích, podávání stravy včetně dopomoci a 

 pomoci, aktivní nabízení tekutin, podávání  nutričních přídavků a činnosti 

 týkající se mikčního režimu – část Klienti   realizace péče  operace  

 hromadně přidat činnost 
 

3) Aktivizační pracovník 

Vede záznamy elektronicky:  

 plán péče – oblasti základních činností  část Klienti  sociální dokumentace 

 plán péče  oblasti aktivizačních činností   

 záznamy o průběhu poskytování sociální služby  část Klienti  sociální 

 dokumentace  záznamy péče 

 hromadné zadávání činností – hromadně jsou zadávány činnosti týkající se: 

 a) aktivizace – část Klienti  Realizace péče  operace  hromadně přidat 
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b) účasti na kulturních akcích – část Klienti  účasti na akcích  operace  přidat 

akci  
 

 

 
7. Kontrola záznamů 

Kontrolu veškerých záznamů provádí klíčový pracovník (u svých uživatelů) a 

manažer kvality u všech uživatelů. Jsou kontrolovány zápisy týkající se záznamů 

péče, realizace péče, plány péče, hodnocení jednotlivých oblastí plánu péče a 

individuálního plánu. Při hodnocení je sledováno také provázání jednotlivých údajů a 

záznamů.   

 

 

         Mgr. Šárka Nováčková  
        Pověřená ředitelka DS Světlo 

 
 

 

 

 

  

Poznámka: K tomuto standardu se váže: 

 Příloha č. 1 – Záznam z adaptačního období  

 Příloha č. 2 – Dotazník pro žadatele o poskytování sociální péče v Domově pro 

seniory Světlo 

 Základní informace pro zájemce o služby Domova pro seniory 

 Záznam ze sociálního šetření 

 



- 13 - 

 

Příloha č. 1 

Adaptační období v Domově pro seniory Světlo 
 

 Jméno: 
 

Datum narození: 
 

Klíčový pracovník: 

Příjem dne: 
 

Pokoj: 
 

 
 
1. týden od …………. do ……………      
 

a) prostředí DS Světlo, orientace v prostoru 

………………………………………………………………………………………………

b)  zapojení do kolektivu, aktivity 

………………………………………………………………………………………………

c)  přání, potřeby 

………………………………………………………………………………………………

d)  zvyky, rituály 

……………………………………………………………………………………………… 

e) jiné 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

        
 

2.  týden od …………. do ……………      

a) prostředí DS Světlo, orientace v prostoru 

………………………………………………………………………………………………

b)  zapojení do kolektivu, aktivity 

………………………………………………………………………………………………

c)  přání, potřeby 

………………………………………………………………………………………………

d)  zvyky, rituály 

……………………………………………………………………………………………… 

e) jiné 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3.  týden od …………. do …………… 
      

a) prostředí DS Světlo, orientace v prostoru 

……………………………………………………………………………………………… 

b) zapojení do kolektivu, aktivity 

……………………………………………………………………………………………… 

c) přání, potřeby 

……………………………………………………………………………………………… 

d) zvyky, rituály 

……………………………………………………………………………………………… 

e) jiné 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

         
1. týden od …………. do ……………     

a) prostředí DS Světlo, orientace v prostoru 

……………………………………………………………………………………………… 

b) zapojení do kolektivu, aktivity 

……………………………………………………………………………………………… 

c) přání, potřeby  

……………………………………………………………………………………………… 

d) zvyky, rituály 

……………………………………………………………………………………………… 

e) jiné 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

HODNOCENÍ ADAPTAČNÍHO OBODOBÍ: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Následně po adaptačním období je zpracováván individuální plán, který vytváří klíčový pracovník 

uživatele. 

Tento formulář slouží jako podklad pro individuální plán. 
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Příloha č. 2    Domov pro seniory Světlo 

Drhovle – zámek 44, 397 01 Písek 
 

Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek 
Karla Čapka 2549, 397 01 Písek 

  

 

 

 

 

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE  

O   POSKYTOVÁNÍ  SLUŽBY  SOCIÁLNÍ  PÉČE  V  

DOMOVĚ  PRO SENIORY SVĚTLO 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení:……………………………………… 

Datum narození:…………………………… 

Bydliště:…………………………………………………. 
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I. OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST 

„CO OD POBYTU V DOMOVĚ OČEKÁVÁTE?“ 

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

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

1.  „Jak si přejete oslovovat?“   ..……………………………………… 

2. Zajištění chůze, pohybu na invalidním vozíku 

o Nepotřebuji pomoc  
o Potřebuji následující pomoc: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Používám tyto kompenzační pomůcky:   

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

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

4. Druh a četnost stravy 

o Chci odebírat stravu normální v rozsahu snídaně, oběd, večeře 
o Chci odebírat druhou večeři (za příplatek)  pro diabetiky na inzulínu zdarma 
 

5. Způsob stravování 

o Nepotřebuji pomoc personálu při jídle 
o Potřebuji následující pomoc (nehodící škrtněte): 

 NAMAZÁNÍ    NAKRÁJENÍ   MLETÍ   MIXOVÁNÍ  

 POMOC PŘI PŘÍJMU POTRAVY   

Důležité informace (př. zvyky, rituály)           ……………………………………………………… 
  

6.  Pitný režim 

o Nepotřebuji pomoc personálu při obstarání a příjmu tekutin 
o Potřebuji následující pomoc:………………………………………………… 
o  Čaj si přeji (nehodící škrtněte):  

  ČERNÝ – OVOCNÝ           HOŘKÝ – SLADKÝ             ŽÁDNÝ 

o Jiné přání: …………………………………………………………………….. 
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7.  K snídani piju (nehodící škrtněte): 

 KÁVU   BÍLOU KÁVU   ČAJ    VODU  

 

8.  K jídlu/pití mám/nemám rád(a): ………………………..………………… 

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

 

9.  K jídlu/pití mám/nemám rád(a): 

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

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

 

10. Potravinové alergie: …………………………………………………………………….. 

11. Vyprazdňování 

o Nepotřebuji pomoc personálu při toaletě 

o Potřebuji následující pomoc:…………………………………………..………….…… 

o Používám tyto inkontinenční pomůcky: …………………..……………………… 

 PŘES DEN  -  V NOCI  -  NEUSTÁLE  (nehodící škrtněte) 

o Potřebuji pomoc s výměnou inkontinentní pomůcky 
 

 

 

 

 

 

 

12. Péče o osobní hygienu 

o Nepotřebuji pomoc personálu při osobní hygieně a koupání 

o Potřebuji následující pomoc:…………………………….……..………..…….…. 

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

 Důležité informace (př. zvyky, rituály)…………………………..……………… 

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

 

 

13. Pomoc při oblékání a úpravě zevnějšku 

o Nepotřebuji pomoc personálu při oblékání a úpravě zevnějšku 

o Potřebuji následující pomoc:……………………………….………………..……. 

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

 Důležité informace týkající se vzhledu (př. účes, oblékání, oblíbené vůně): 

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

 …………………………………………………………………………………….……………… 
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14. Praní a žehlení prádla 

o Přeji si, aby mi bylo osobní prádlo práno a žehleno v domově 

o Nepřeji si, prát a žehlit osobní prádlo v domově – prádlo mi bude prát rodina. 

o Jiná přání: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

15. Úklid osobních věcí a oblečení 

o Nepotřebuji pomoc personálu při úklidu svých osobních věcí a oblečení 

o Potřebuji následující pomoc:……………………………….………………..……. 

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

16. Ráno vstávám v  ……….. hod. a večer ulehám ke spánku v  ………... hod.  

 Důležité informace (př. zvyky, rituály)…………………………………………. 

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

 

II. ZDRAVOTNÍ ČÁST 
 

17. Ošetřující lékař: ………………………………………………………............... 

 Adresa: …………………………………………………………. 
 

18. Užívání léků 

o Kontrolu nad užíváním léků zvládnu sám/a, přeji si mít léky u sebe a jsem si 

 vědom(a) možných negativních důsledků nesprávného užívání léků 

o Přeji si, aby kontrolu nad mým užíváním léků převzal zdravotní personál  

 

19. Noční kontroly 

o Přeji si, aby ošetřovatelský personál prováděl pravidelnou noční kontrolu 

mého zdravotního stavu na pokoji 

o Nepřeji si, aby pečovatelský personál prováděl noční kontroly 

 

 Důležité informace o zdravotním stavu……………………………………..…………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. SOCIÁLNÍ ČÁST 
 

20. Hospodaření s finančními prostředky 

o Přeji si mít veškeré finanční prostředky ponechány u sebe na vlastní 

odpovědnost  

o Přeji si založení depozitního účtu u sociální pracovnice k ukládání hotovosti 

o Přeji si úhradu léků, zdrav. pomůcek, pedikúry, kadeřnice apod. z depozitního 

účtu.  

o Jiné přání: …………………………………………………………………………… 

21. Úhrada za poskytované služby bude probíhat: 

o Převodem z depozitního účtu klienta založeného v domově - ČSSZ posílá 

klientovi důchod přímo na tento účet a z něho jsou hrazeny služby 

o Převodem z osobního účtu klienta na bankovní účet domova 

o Úhrada bude placena v hotovosti přímo v pokladně domova 

o Složenkou (Ministerstvo vnitra) 

o Jiné přání ………………………………..………………………………………….. 

22. Elektrické spotřebiče 

o Přeji si užívat vlastní rychlovarnou konvici  

o Přeji si užívat vlastní rádio  

o Přeji si užívat vlastní televizor  

o Jiná přání: …………………………………………………………………………… 

23. Ostatní služby (za finanční úhradu) 

o Mám zájem o pravidelný odběr novin, časopisů, druh: ………………………… 

o Přeji si využívat služeb kadeřnictví 

o Přeji si využívat služeb pedikúry 

o Přeji si používat vlastní TV na pokoji 

o Jiná přání: …………………………………………………………………………… 
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IV. AKTIVIZAČNÍ ČÁST 

24. Zájmy a koníčky: 

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

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

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

 

25. Předpokládaná aktivita v domově 

o Návštěva aktivizační dílny 

o Společenská zábava 

o Vycházky, výlety 

o Sledování televize 

o Společná cvičení (rehabilitace) 

o Společné vaření 

o Společné čtení  

o Řízené besedy 

o Bohoslužby, mše 

 

Důležité informace o aktivizaci  

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

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

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

.………………………………………………..…………………………………………………………………………………  
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V. ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH 

DŮLEŽITÉ!!! Zde je prostor pro sepsání Vašeho životního příběhu, přání, potřeb, zálib, 

koníčků a dalších informací, které chcete, aby náš personál o Vás věděl. Lze rozepsat 

na zvláštní přílohu.  

 

 

V…………………………  dne ………………. 
 

Podpis zájemce o službu: ………………………………………………… 
Další přítomné osoby (vztah k zájemci): 
………………………………………………… 
 

Za poskytovatele projednal (soc. pracovník): …………………………………… 
 


