Příloha č. 1 Směrnice č. 2016/02/001

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec -Dolní Líštná

Osobní jednání s žadatelem o sociální službu:


domov pro seniory Domov Sosna



domov se zvláštním režimem



domov pro seniory Domov Nýdek

OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE
Jméno:
Datum narození:
Datum podání
žádosti:
Místo jednání:

Příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Datum osobního jednání:

Stupeň závislosti:

Jednání provedl:

Popis průběhu osobního jednání (celková sociální situace, rodinné zázemí, bydlení, zdravotní stav
a schopnost zvládat základní životní potřeby, způsob řešení obtížné situace, využívané sociální
služby, podaná nabídka dalších služeb, projev souhlasu):
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KRITÉRIUM

Trvalé bydliště:

BODY

Třinec, Třinec – před poskytováním péče

10

Spádová oblast (Bystřice nad Olší, Vendryně, Nýdek,
Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Ropice, Řeka,
Smilovice, Střítež, Vělopolí)

5

Schopnost zvládat základní životní
potřeby:

Body: 3

Bod: 1

Schopnost chůze

Imobilní

Mobilní za pomoci 2. osoby nebo
kompenzačních pomůcek

Neorientován

Orientován částečně

Komunikace

Omezená

Částečná

Stravování

Nezvládá

Dopomoc 2. osoby

Oblékání

Nezvládá

Dopomoc 2. osoby

Hygiena

Nezvládá

Dopomoc 2. osoby

Inkontinentní

Částečně inkontinentní

Zdravotní ošetřovatelská péče

Nezvládá

Dohled 2. osoby

Údržba domácnosti

Nezvládá

Dopomoc 2. osoby

Sociální aktivity

Nezvládá

Pod vedením 2. osoby

Orientace

Použití WC

V době osobního jednání žadatel využívá jinou
pro seniory, domov se zvláštním režimem, sociální lůžka)

pobytovou

sociální

službu

(domov

-5

Celkem po osobním jednání:
Celkem:

Žadatel bere na vědomí, že výše uvedené údaje budou zpracovány v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem uzavření smlouvy a dle vnitřních

předpisů poskytovatele sociální služby.
Datum:________________

Podpis žadatele:___________________

Žádost projednána na Odborné komisi dne ……….… se závěrem:

□ zařadit do pořadníku

□ došetřit do další komise

□ řešit jinak: ……………………………………………………. □ odmítnout *)dle §91 odst. 3 a) b)c)d)
*) nehodící se škrtněte
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