Příloha č. 2 Směrnice č. 2016/02/001

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

Žádost o poskytování jiné sociální služby v rámci SSMT, p. o.:


domovy pro seniory Domov Sosna



domovy pro seniory Domov Nýdek



domovy pro osoby se zdravotním postižením



domovy se zvláštním režimem

OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

V současnosti využívaná služba SSMT, p. o.:

Datum nástupu do současné služby:

Datum podání žádosti:

Podpis žadatele:

* Osobní údaje žadatele a odůvodnění žádosti vyplní se souhlasem žadatele služba, kterou uživatel
aktuálně využívá; zajistí také vyjádření lékaře
Odůvodnění podání žádosti (celková změna sociální a zdravotní situace, projevy v chování,
hospitalizace, další důležité důvody pro podání žádosti o stavu):

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

□

Doporučuji

□

Nedoporučuji

vyhovět žádosti a přijmout žadatele do výše označené sociální služby, která je schopna lépe zajistit
jeho potřeby s ohledem na jeho zdravotní stav.
Stručné odůvodnění vyjádření:

Razítko a podpis:
Datum:
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KRITÉRIUM
Schopnost zvládat základní životní
potřeby:
Schopnost chůze

Body: 3
Imobilní

BODY
Bod: 1
Mobilní za pomoci 2. osoby nebo
kompenzačních pomůcek

Orientace

Neorientován

Orientován částečně

Komunikace

Omezená

Částečná

Stravování

Nezvládá

Dopomoc 2. osoby

Oblékání

Nezvládá

Dopomoc 2. osoby

Hygiena

Nezvládá

Dopomoc 2. osoby

Použití WC

Inkontinentní

Částečně inkontinentní

Zdravotní ošetřovatelská péče

Nezvládá

Dohled 2. osoby

Údržba pokoje

Nezvládá

Dopomoc 2. osoby

Sociální aktivity

Nezvládá

Pod vedením 2. osoby

Celkem:
* Hodnocení kritérií provede služba, o kterou uživatel žádá

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:___________________

Jednání provedl: ___________________

Žádost projednána na Odborné komisi dne ………………………………………………….…….… se závěrem:
□ zařadit do pořadníku služby: ……………………………………………………………………………………………………

*) nehodící se škrtněte
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