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 službu:


domovy pro seniory Domov Sosna





domovy pro osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory Domov Nýdek


domovy se zvláštním režimem

OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE
Příjmení:
Datum narození:

Jméno:
Adresa trvalého bydliště:

Datum podání žádosti: Datum osobního jednání:
Místo jednání:

Stupeň závislosti:

Jednání provedl:

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

Sociální a bytové podmínky žadatele:

Trvalé bydliště:

Schopnost zvládat základní životní
potřeby:

BODY

Žadatel je osamělý, rodina není schopna péči
poskytnout

5

Terénní služby jsou nedostatečné nebo neexistují

5

Nevhodné bytové podmínky

5

Třinec, Třinec – před poskytováním péče

15

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

10

Jablunkov (Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná,
Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Milíkov, Mosty u
Jablunkova, Návsí, Písek, Písečná)

5

Body: 3

Bod: 1

Schopnost chůze

Imobilní

Orientace

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 pokoje

Nezvládá

Dopomoc 2. osoby

Sociální aktivity

Nezvládá

Pod vedením 2. osoby

Použití WC

Mobilní za pomoci 2. osoby nebo
kompenzačních pomůcek

Celkem:

Žadatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby organizace zpracovávala jeho osobní a
citlivé údaje za účelem vyřízení předmětné žádosti včetně jejího projednání v odborné komisi,
které byly zjištěny během osobního jednání s žadatelem. Souhlas je dán do doby skartace spisového
materiálu.

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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