Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice
Sládkova 344, 407 21 Česká Kamenice

Osobní dotazník žadatele
Vážený žadateli, abychom Vám lépe porozuměli, prosíme o vyplnění informací v dotazníku.
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Odkud přicházíte: □ z bytu □ z nemocnice/LDN □ z rod. domku □ jiné:
Jméno manžela/manželky:

Jak si přejete být oslovován(a):

př. p. Nováková,

p.Marie, ...

Jména dětí, jejich věk: 1.
2.

3.
4.

Jména vnoučat, jejich věk: 1.
2.
3.
4.
Vzdělání: obor zaměření, vyučení:
základní
vyučení

5.
6.
7.
8.
maturita

vysokoškolské

Spolupráce rodiny: s čím je rodina ochotna pomoci
□ doprovod k lékaři
□ pomoc při pořízení pomůcek
□ nákupy ošacení, hyg. pomůcek
□ vyřizování úředních záležitostí
□ možnost pobytu v rodině (na svátky, víkendy)
□ jiné:
Co byste si chtěl(a) vzít s sebou do Domova:
(př. obrázky, polštářky, menší křesílko, televizor a jiné – dá se individuálně domluvit)

Zájmy a koníčky, i od mládí (o co máte zájem, baví Vás dělat ve volném čase, čím si vyplňujete volné chvíle)

Kulturní návyky, náboženství:

Lidé, na které jste fixován(a), vázán(a), přátelé apod:
Co očekáváte od naší sociální služby (s čím potřebujete pomoci a jak si to představujete,...)
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Životní příběh: sepsání všech stěžejních období Vašeho života, nejsilnějších zážitků (pozitivních
i negativních) z dětství, mládí, dospělosti a seniorského věku až po současnost.
Dětství
(rodiče, sourozenci, vzájemné vztahy, škola, životní podmínky apod.)

Mládí
(studium, rodina, volný čas, kamarádi apod.)

Dospělost
(rodina, děti, vztahy, zaměstnání, co Vás bavilo apod.)

Seniorské období
(doba před příchodem do našeho Domova, jak trávíte volný čas, co obvykle děláte apod).

Zvyky, rituály: pravidelné každodenní, týdenní stereotypní činnosti (př. káva po obědě, procházka, poslech rádia
apod.

Oblíbené jídlo:
Spánek: □ spím celou noc □ v noci se budím □ potřebuji léky na spaní
Doba vstávání:
Doba usínání:
Spánek po obědě, jak dlouho:
Co Vás zneklidňuje, rozčiluje, nemáte rád (a):
Vaše povaha, společenskost:
□ mám rád(a) společnost, vyhledávám ji

□ samotář, společnost nevyhledávám

□ podřídivá(ý)

□ spíše dominantní (vedoucí)

Děkujeme za čas věnovaný vyplnění dotazníku, tyto informace jsou pro nás velmi přínosné.
Pomáhají nám lépe porozumět našim klientům, zvolit vhodný přístup, metody práce apod.
Datum a podpis žadatele:

