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Dotazník  

pro zájemce o Stacionář 

V tomto dotazníku chceme zjistit několik základních informací o Vás - budoucím uživateli 

Stacionáře.  

Informace nám umožní posoudit, zda Vám můžeme nabídnout vhodnou službu, vedoucí 

k naplnění Vámi stanovených cílů. 

ÚDAJE O ZÁJEMCI O SLUŽBU 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………..………….………………………..…....... 

Datum narození: .…………………………………………………….………………….………….................. 

Trvalé bydliště: ……..……………………………………………………...…………………………………....... 

Kontakt: ………………………………………………………………………...………………………….............. 

Jste omezen ve způsobilosti k právním úkonům? (zatrhněte) 

O        ano                           O        ne                               O        částečně 

V případě, že zaškrtnete ano nebo částečně, doložte kopii soudního rozsudku. 

Jméno a příjmení opatrovníka nebo blízké osoby, která Vám pomáhá s vyřizováním žádosti: 

…………………………………………………………………………tel.: ……………………………………..……….……………...... 

Adresa a telefon kontaktní osoby: 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Jaký stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby – příspěvku na péči Vám byl přiznán? 

(zatrhněte) 

O    I. stupeň        O    II. stupeň        O    III. stupeň        O    IV. stupeň 

Jste nějakým způsobem omezen v pohybu? (zatrhněte) 

o  ano 

o  ne 

o  částečně 
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Jak .................................................................................................................................................................... 

Ostatní doplnění:….......................................................................................................................................... 

Nepovinné informace 

Napište, pokud máte děti, sourozence, či jiné příbuzné, jak často je přibližně vídáte 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Máte přátele? 

o ano jak často jste s nimi  v kontaktu?……..……………………..…………………………………………. 

o ne 

Chodíte sám(a) k lékaři? 

o ano 

o ne 

o občas 

Jak se během návštěvy lékaře cítíte? 

o chodím tam bez obav 

o většinou jsem klidný(á), ale jsem rád(a), pokud mě někdo doprovází 

o mám strach jenom u konkrétního lékaře, a to u………………………………………………..…………… 

o často mám z návštěvy lékaře obavy 

Jaký máte spánkový režim? 

o spím dobře 

o v noci se občas budím 

o mám problémy se spánkem 

o spím dobře, ale špatně ráno vstávám 

Jak se cítíte ve větším kolektivu? 

o jsem rád(a) mezi více lidmi a nevadí mi rušné prostředí 

o jsem rád(a) mezi více lidmi, ale dávám přednost méně hlučnému prostředí 

o cítím se dobře v menší skupince lidí 

o jsem raději sám(a), ale občasné společné aktivity mi nevadí 

o jsem raději sám(a) a většinou společné aktivity odmítám 
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V jaké míře zvládáte přípravu jednoduchých jídel? 

o uvařím si kávu, čaj 

o zvládnu si ukrojit a namazat chléb 

o uvařím jednoduché jídlo (špagety, míchaná vajíčka,…) 

Jaké domácí práce zvládáte? 

o mytí nádobí 

o luxování 

o vytírání 

o převlékání postele 

o jiné………………………….……………………………..…………………………………………………………...………… 

Dělá Vám problém vybrat a obléci si vhodný oděv na následující den?  

o ne, pokud vím, jaké bude počasí 

o raději se zeptám, jestli jsem si vybral(a) správné oblečení 

o neodhadnu, co si mám vzít na sebe 

Jak se staráte o svůj oděv? 

o jsem v tomto směru samostatný(á). Prádlo si vyměním, dám prát. 

o oděv si vyměňuji sám(a), prát ale neumím 

o většinou mě někdo upozorní, že se mám již převléci 

Potřebujete pomoci s některým z hygienických návyků? (koupání, mytí vlasů, holení..) 

o ne 

o ano se kterým?............................................................................................................................ 

Co je pro Vás ze sebeobslužných hygienických návyků nejobtížnější? 

o mytí vlasů 

o holení 

o kontrola hygieny během menstruace 

o toaleta 

o jiné………………………….……………………………..…………………………………………………………...………… 

Umíte číst? 

o ano 

o krátká slova 

o ne 
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Zvládáte počty? (sčítání, odčítání), do kolika počítáte? 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Je pro Vás obtížné dojít na nákup? 

o ne 

o ano co Vám dělá největší potíže?............................................................................................. 

Rozeznáte jednotlivé mince, bankovky? 

o ano 

o jenom drobné mince 

o ne 

Poznáte, kolik je hodin? 

o ano 

o ne 

Máte mobilní telefon?  

o ano 

o ne 

Pokud máte mobilní telefon, umíte s ním manipulovat? 

o ano, přijímám hovory, píši sms, telefonuji 

o ano, umím ale pouze telefonovat  

o ne, pouze přijmu hovor 

o ne, nejsem schopný přijmout ani hovor 

Pohybujete se sám(a) po Praze? 

o ano 

o ano, ale pouze na známých trasách 

o ne 

Potřebujete si samostatnou jízdu MHD nejdříve natrénovat? 

o ano 

o ne 

Podle čeho poznáte, kde momentálně jste? 

........................................................................................................................................................................... 
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Máte během cestování z něčeho obavy? 

o ne 

o ano, pokud jsem někde poprvé 

o ano z čeho?................................................................................................................................... 

Byl(a) jste někdy v zahraničí? 

o ne 

o ano kde?....................................................................................................................................... 

Znáte celé své jméno, adresu, umíte se podepsat? Uveďte, co z toho ovládáte. 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Navštěvoval(a) jste školu? 

o ne 

o ano 

Jak dlouho a kam jste případně do školy chodil(a)? 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Pobýval(a) jste někdy v zařízení sociálních služeb? (ústav, jiné chráněné bydlení, nemocnice - ve 

kterých, v kterém roce a jak dlouho) Jestliže ano, vyjmenujte.  

o ne 

o ano kde?..................................................................................................................................… 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Chodil(a) jste někdy do zaměstnání? (pokud ano, uveďte prosím kam, v kterém roce a jak 

dlouho). 

o jsem zaměstnán(a)        kde?......…………………………………….....…………………………….……………. 

o ne 

o ano dříve        kde?.....…………………………...…………………….…………………………………………………. 

 

 

 



 

 

 

 

Stacionář 
6 / 6 

 

Napište prosím něco o sobě. (Jaké máte koníčky, záliby, co rádi děláte, co neradi) 

 

 

 

 

 

 

Jak sami sebe vidíte? Jakou si myslíte, že máte povahu? (jste přátelský, lehce popudlivý, chytrý, 

sebevědomý…) 

 

 

 

 

 

 

Máte nějaké návyky, zlozvyky nebo zvláštnosti? (sledování seriálů, káva v určitou dobu, kouření, 

kousání nehtů….) 

 

 

 

 

 

 

Vyplnil(a) jste dotazník sám(a), nebo s pomocí? 

........................................................................................................................................................................... 

 (Dotazník slouží k lepšímu zajištění poskytované služby a k domluvení podmínek smlouvy) 

Svým podpisem potvrzuji pravdivost všech údajů uvedených v dotazníku. Souhlasím se 

zpracováním pro potřeby přijetí do služby. 

 

 

……………………………. ………..……………..……………………… 

Datum Podpis žadatele 

 …………………….………………………… 

 Podpis zákonného zástupce 


