Revitalizace služeb ÚSS v Praze 4
Analýza poskytovaných služeb

Analýza vznikla v rámci projektu č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015137, financovaného
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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Ústav sociálních služeb v Praze 4, je příspěvková organizace (dále jen ÚSS4), se sídlem Podolská
208/31, Praze 4,147 00. Jejím zřizovatelem je Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46
Praha 4 – Krč.
Předmětem činnosti Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je především zajišťování sociálních služeb
ve smyslu příslušných ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem
ke splnění požadavků zákona o sociálních službách byla dne 9. 10. 2007 udělena Magistrátem hl. m.
Prahy jako krajským úřadem registrace dle ustanovení § 81 odst. 1 výše uvedeného zákona, na jejímž
základě jsme oprávněni poskytovat
•

pečovatelskou službu

•

službu denního stacionáře

•

odlehčovací službu

Kromě výše uvedených registrovaných sociálních služeb ÚSS4 poskytuje sociálně aktivizační služby
pro seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Zajišťuje provoz 12 klubů seniorů, organizaci
rekreací, zájezdů, společenských setkání a kulturních akcí jako formu prevence sociálního vyloučení.
Realizuje projekt ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost, kdy je v městské části Praze 4
zřízeno Centrum pro rodinné pečující. Cílem aktivit Centra pro rodinné pečující je pomoci
stabilizovat socioekonomickou situaci neformálních pečujících a sladit institucionální a osobní péči
o blízkého člověka.
Zároveň se zaměřují na rozšiřující se poskytování sociálního poradenství a aktivity ve spolupráci
s ostatními organizacemi působícími v oblasti sociálních služeb, stejně jako s dalšími partnery,
především z oblasti zdravotnictví.

1. Pečovatelská služba
Poskytuje terénní (v místě bydliště uživatelů), a ambulantní službu (spojeno s docházkou do zařízení)
uživatelům sociálních služeb, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři), chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, případně rodinám s více dětmi.
V roce 2019 byla pečovatelská služba poskytována celkem 1 442 uživatelům. 49 % ze všech uživatelů
pečovatelské služby reprezentovali senioři ve věku 81–90 let. Nejčastěji byly poskytovány úkony:
dovoz obědů, pomoc při osobní hygieně, běžný úklid a pomoc a podpora při podávání jídla a pití.
Pečovatelská služba se poskytuje na celém území Městské části Praha 4 v pracovní dny od 7,00
do 15,30 hodin a dle zájmu může být péče poskytována též o sobotách, nedělích a svátcích.
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1.1.

Personální zajištění pečovatelské služby

Personálně zajišťuje pečovatelskou službu 6 koordinátorek pečovatelské služby a 50 pečovatelek.
Území Prahy 4 bylo pro účely pečovatelské služby rozděleno do 6 okrsků. Pečovatelky z jednotlivých
okrsků se dle potřeby (nemoc, dovolená) zastupují na všech okrscích PS. V této oblasti evidují
v současné době dostatečný počet zaměstnanců v přímé péči. Zároveň se zde momentálně nepotýkají
ani s výraznou fluktuací zaměstnanců. V případě odchodů nedochází k výrazným problémům
s nalezením nového vhodného personálu. Lze zároveň konstatovat, že počet pracovníků přímé péče
zařazených v pečovatelské službě je s rezervou dostačující v poměru k počtu klientů a v blízké
budoucnosti nepředpokládáme tím pádem problémy s personálním zajištěním.
Okrsek pečovatelské služby č. 1 Viktorinova 1, Praha 4 – poskytuje terénní pečovatelskou službu
a ambulantní službu v jídelně pro seniory ve Svatoslavově ulici a sčítá jednu koordinátorku a celkem
8 pečovatelek, z toho dvě jsou na rozvozu obědů a jedna v jídelně pro seniory.
Okrsek pečovatelské služby č. 2 Podolská 208/31, Praha 4 – poskytuje terénní pečovatelskou službu
a ambulantní službu v jídelně pro seniory, ve středisku osobní hygieny a v prádelně pečovatelské
služby. Nachází se zde i jeden ze čtyř domů s pečovatelskou službou. Dále se zde nachází ředitelství
organizace, kancelář vedoucí klubové činnosti, Centrum pro rodinné pečující a kancelář sociální
pracovnice. Nově je zde i kancelář realizačního týmu nového projektu Revitalizace sociálních
služeb ÚSS4.
Koordinátorka pečovatelské služby má k dispozici 9 pečovatelek, z toho jedna pečovatelka je
v jídelně pro seniory, jedna v prádelně pro seniory a jedna zajištuje rozvoz obědů. Zbylé pečovatelky
poskytují terénní službu v DPS i v místech bydliště mimo DPS.
Okrsek pečovatelské služby č. 3 Na Chodovci 54, Praha 4 poskytuje terénní pečovatelskou službu
a má k dispozici celkem 7 pečovatelek (5) a z toho dvě zajištují rozvoz obědů.
Okrsek pečovatelské služby č. 4 Branická 65/46 poskytuje terénní pečovatelskou službu
a ambulantní službu v jídelně pro seniory, ve středisku osobní hygieny a v prádelně pečovatelské
služby. Nachází se zde i dva domy s pečovatelskou službou. Zde je přítomna jedna koordinátorka
a 8 pečovatelek z toho jedna zajišťuje rozvoz obědů, jedna praní a žehlení v prádelně a jedna zajišťuje
obědy v jídelně pro seniory, dále je přítomen i jeden pracovník v sociálních službách a jedna
pečovatelka zajištující péči u trojčat.
Okrsek pečovatelské služby č. 5 Marie Cibulkové 626/4, Praha 4 poskytuje terénní pečovatelskou
službu a ambulantní službu v jídelně pro seniory a ve středisku osobní hygieny. Nachází se zde čtvrtý
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a poslední dům s pečovatelskou službou. Zde je přítomna jedna koordinátorka a celkem
9 pečovatelek, z toho jedna zajištuje rozvoz obědů a jedna zajištuje obědy v jídelně pro seniory.
Okrsek pečovatelské služby č. 6 v Jílovské 432/11, Praha 4 poskytuje terénní pečovatelskou službu
a ambulantní službu v jídelně pro seniory. Přítomna je jedna koordinátorka a 7 pečovatelek. Z toho
jedna zajišťuje rozvoz obědů. V jídelně pro seniory zajištuje výdej obědů pracovnice z DS OZ
Jílovská.
Základní činnosti pečovatelské služby:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (ADŽ)
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ADŽ 5)
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy ( ADŽ 4)
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (ADŽ 16)
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (ADŽ 12)
f) doplňkové služby (ADŽ)

Swot analýza pečovatelské služby

VNITŘNÍ
(atributy organizace)

1.2.

POMOCNÉ +

ŠKODLIVÉ -

(k dosažení cíle)

(k dosažení cíle)

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

-

Silná základna uživatelů soc. služeb a jejich
nárůst – zájem o kvalitní služby

-

Vysoký počet úkonů nepřímé péče (dovoz
obědů, zajištění nákupů, praní prádla)

-

Dlouholeté vztahy s uživateli

-

Neefektivní pracovní postupy/ nízké vzdělání

-

Široká personální základna

-

Vysoká administrativní zatíženost

-

Technické a materiální zajištění služby

-

Problémy s dodavateli stravy

-

Dovoz obědů elektromobily

-

Nedostatečná sociální práce

-

Nejednotná dokumentace/ komunikace

-
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VNĚJŠÍ
(atributy prostředí)

PŘÍLEŽITOSTI
-

Postupná „transformace“ pečovatelské služby.

-

Nesuplovat komerční služby, kteří zabírají
místa klientů v nepříznivé sociální situaci.

-

Zlepšení logistiky rozvozu obědů

-

Snížení administrativní zátěže

-

Zlepšení prostředí v DPS

-

Zlepšení pracovního prostředí

-

Vzdělání se v nové metodě a zvýšení
kvalifikace

-

Zaujmout nové pracovníky novými metodami

-

Posílit smysluplnost péče a posílit prevenci
syndromu vyhoření

-

Poskytnou péči na základě etických hodnot,
které bude znát každý pečující

-

Klient jako člověk se svým životním příběhem

-

Rozšířit vědomosti a dovednosti personálu

-

Individuální přístup k seniorům podložený v
jednotné dokumentaci

-

Jednotný komunikační a dokumentační systém
pro pečující, seniory a rodiny.

-

Jednotný komunikační a dokumentační systém
pro sociální šetření.

-

Podpora týmu pečovatelek koordinátorem a
sociálním pracovníkem, podpora týmové
spolupráce.

-

Sjednocení odborné terminologie pečujících

-

Využití skórovacích technik pro definování
aktuálního stavu seniora v oblasti mobility a
schopnosti orientace časem, místem, osobou a
situací.

-

Aktivizace seniorů s motivací sepisovat svůj
životní příběh

-

Prevence sociální izolace seniorů a včasná
diagnostika rizika sociální izolace seniora.

-

Zkvalitnit poradenskou činnost

-

Připravit informační materiály pro seniory a
jejich rodiny

HROZBY
-

Hrozba odchodu stávajích zaměstnaců z důvodu
neztotžnění se s novým přístupem péče.

-

Přetížení pracovníků
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1.3.

Popis samotné realizace péče:

Získávání uživatelů:
1. Přímo sami zájemci si zavolají o službu.
2. Volají příbuzní, blízký či pečující.
3. Lékaři (praktičtí, odborníci apod.).
4. Sociální pracovnice z Městského úřadu či Úřadu práce.
5. Sociální pracovnice z nemocnic, LDN apod.
Žadatel kontaktuje koordinátorku dle rajonizace nebo skrze sociální pracovnici ÚSS4.
Koordinátorka po telefonu sdělí základní informace a domluví si se zájemcem návštěvu v jeho
domácím prostředí, případně v kancelářích okrsku.
Při návštěvě koordinátorka zhodnotí danou situaci žadatele a sdělí, jak služba probíhá. Sjedná
se potřebná péče, jejich četnost a stanoví datum zahájení péče. Koordinátorka zkontroluje, zda jsou
k dispozici potřebné kompenzační pomůcky pro poskytování služby, případně je zájemci či rodině
doporučí, aby si je zajistili. Je to zejména z důvodu bezpečnosti uživatele či pečovatelky a pro lepší
manipulaci či zajištění péče. Sepíše podklady pro smlouvu a stanoví se cíle služby. Z pravidla
do pěti pracovních dní od návštěvy je péče poskytována.
Koordinátorka následně vypracuje návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby, který předá
na ředitelství ve třech vyhotovení ke schválení a k podpisu. (1x pro uživatele PS, 1x uložena
na sekretariátu a 1x je uložena na okrsku v kartě klienta). Dále vytvoří kartu klienta a obálku pro péči
(DOKUMENTACE ADŽ + metodika).
Koordinátorka stanoví klíčového pracovníka a předá mu veškeré potřebné informace o klientovi
a obálku klienta (+ ADŽ), kde jsou uvedeny identifikačních údaje o klientovi, kontakt na blízkou
či kontaktní osobu, případně na lékaře. Dále je tam popis péče a případně další důležité informace
pro realizaci péči. V obálce je připravený notýsek, který pečovatelka předá uživateli, kam denně
pečovatelka zapisuje provedené úkony i čas a podepíše se.
•

Klíčový pracovník následně společně s uživatelem zpracují individuální plán péče.

Koordinátorka připravuje rozpis péče z pravidla 1x za týden předem pro všechny pečovatelky.
Zpravidla každé ráno mají na okrsku porady, kde si sdělují aktuální informace o klientech.
O veškerých změnách v péči informuje klíčový pracovník svou koodinátorku a jsou zaznamenány
v individuálním plánu.
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1.4.

Domy s pečovatelskou službou

Na území městské části Praha 4 se v současné době nacházejí 4 domy s pečovatelskou službou,
v nichž je k dispozici celkem 240 malometrážních bytů. Bydlení v DPS je určeno zejména pro občany
žijící osaměle, pro něž je stávající bydlení z nějakých důvodů nevyhovující, fyzicky nebo psychicky
náročné nebo neúnosné, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku potřebují zajišťovat
některé své životní potřeby péčí jiné osoby a tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci.
Byty v domech s pečovatelskou službou jsou ve vlastnictví MČ Praha 4, správou těchto objektů je
pověřena firma 4-Majetková a.s.
V roce 2019 bylo na Městskou část Praha 4, prostřednictvím ÚSS4, podáno 86 žádostí občanů
o přidělení nájmu k bytu v domě s pečovatelskou službou. U těchto osob bylo provedeno sociální
pracovnicí ÚSS4 sociální šetření jako podklad pro Komisi pro Domy s pečovatelkou službou.
Věková struktura žadatelů je ve složení 18 – 50 let – 5 žadatelů, 51 – 60 let – 5 žadatelů, 61 – 70 let
– 23 žadatelů, 71 – 80 let – 32 žadatelů, 81 – 90 let – 17 žadatelů, 91 – 100 – 4 žadatelé. Celkem
v roce 2019 bylo Radou MČ P4 přiděleno 28 bytů. Z toho 20 žadatelů, kteří si podali žádost v roce
2019 a 11 žadatelů, kteří si podali žádost v roce 2018 a jednomu žadateli z roku 2017.

2. Pobytová odlehčovací služba
Odlehčovací zařízení se nachází v Jílovské 432/11 Praha 4. Je určeno ke krátkodobému pobytu
uživatelů se zajištěnou 24hodinovou péčí, kterou poskytuje zdravotně – ošetřovatelský personál.
Kapacita zařízení v Jílovské je 30 lůžek v 10 pokojích. Celkem je v pobytovém zařízení
26 zaměstnanců. Z toho je tam 6 zdravotních sester, jeden fyzioterapeut, 13 pracovníků obslužné
péče, dvě sociální pracovnice, jedna vrchní sestra, vrátná a dvě paní na úklid.
Pobyty jsou sjednávány na základě písemné smlouvy na dobu určitou, v rozmezí od několika dnů
až tří měsíců s odůvodněným prodloužením na dobu šesti měsíců. Za rok 2019 bylo celkem
ubytováno v Domě seniorů OZ Jílovská 172 uživatelů. Z toho k 1.1.2019 ubytováno 19 uživatelů,
nově sjednaných smluv v roce 2019 bylo 153, během roku 2019 ukončilo pobyt 152 uživatelů.
K 31. 12. 2019 zůstalo ubytováno 20 uživatelů.
Při jednáních se zájemci o službu bylo v Domě seniorů OZ Jílovská kromě písemné rezervace pobytu
také poskytováno základní sociální poradenství, pečujícím jsou nabídnuty bezplatné služby Centra
pro rodinné pečující. Sociální pracovnice uživatelům a jejich rodinám pomáhá a podporuje je
průběžně při jednání se zdravotnickými zařízeními, lékaři, domovy seniorů, úřady práce a jinými
institucemi.
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Základní činnosti odlehčovací služby:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (ADŽ)
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (ADŽ 9)
Úkony ošetřovatelské péče jsou poskytovány pracovníky přímé obslužné péče a ošetřovatelskou
zdravotní péčí, kterou zajištují registrované zdravotní sestry. Zdravotnické úkony jsou hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění, na základě smluv, uzavřených se zdravotními pojišťovnami.
Uživatelům služby je zároveň poskytováno sociální poradenství našimi sociálními pracovníky.
Zařízení je relativně zastaralé a opotřebované. Technický stav budovy vyžaduje časté opravy různého
charakteru a rozsahu. Obslužný personál se snaží dělat maximum, co technické vybavení umožňuje.
Časem je nevyhnutelné přestěhování zařízení do nových prostor. I přes uvedené se daří kvalitně
uspokojovat poptávku po tomto typu služeb. Poslední dobou se zvýšila i úroveň využití kapacity
zařízení. S klienty zařízení se nyní mnohem více pracuje, jsou zajišťovány časté aktivizační
programy, poskytovány služby fyzioterapeuta či ergoterapie.
Swot analýza pobytové odlehčovací služba

VNITŘNÍ
(atributy organizace)

2.1.

POMOCNÉ

ŠKODLIVÉ

(k dosažení cíle)
SILNÉ STRÁNKY

(k dosažení cíle)
SLABÉ SLÁNKY

-

vysoká využitelnost kapacity

-

špatný technický stav budovy

-

uspokojování poptávky po službě

-

vizuální vliv na nižší poptávku

-

stabilní personál

-

zájem o zařízení ze strany dobrovolníků
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VNĚJŠÍ
(atributy prostředí)

PŘÍLEŽITOSTI
-

přesun do nového nařízení, které bude
uzpůsobeno pro tento typ služby

-

možnost registrace dalších služeb –
domov se zvláštním režimem, paliativní
péče

-

propojenost všech služeb

-

Zaujmout nové pracovníky novými
metodami péče

-

Posílit smysluplnost péče a posílit
prevenci syndromu vyhoření

-

Poskytnou péči na základě etických
hodnot, které bude znát každý pečující

-

Klient jako člověk se svým životním
příběhem

-

Rozšířit vědomosti a dovednosti personálu

-

Individuální přístup k seniorům podložený
v jednotné dokumentaci

-

Jednotný komunikační a dokumentační
systém pro pečující, seniory a rodiny.

-

Jednotný komunikační a dokumentační
systém pro sociální šetření.

-

Jednotný komunikační a dokumentační
systém pro odlehčovací službu.

-

Sjednocení odborné terminologie
pečujících

-

Využití skórovacích technik pro
definování aktuálního stavu seniora v
oblasti mobility a schopnosti orientace
časem, místem, osobou a situací.

-

Aktivizace seniorů s motivací sepisovat
svůj životní příběh

-

Prevence sociální izolace seniorů a včasná
diagnostika rizika sociální izolace seniora.

-

Odlehčovací služba jako výukové
pracoviště pro nové pečovatelky a pro rekvalitativní postupy u stávajících
zaměstnanců.

-

Zkvalitnit poradenskou činnost

-

Připravit informační materiály pro seniory
a jejich rodiny

HROZBY
-

-

Hrozba odchodu stávajích zaměstnaců
z důvodu neztotžnění se s novým přístupem
péče.
Přetížení pracovníků
Havarijní stav budovy
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2.2.

Popis realizace péče:

Získání klientů:
1. Sami zájemci volají a žádají o pobyt na odlehčovací službě.
2. Volají příbuzní a pečující.
3. Kontaktují nás zařízení (LDN, nemocnice, nemocnice následné péče, odlehčovací služby,
rehabilitační zařízení, kde se klient nachází a potřebuje ještě další péči a nemůže se o sebe
postarat v domácím prostředí).
4. Kontaktuje nás sociální pracovnice z úřadu městské části a žádají o umístění klienta, který to
v domácím prostředí už nezvládá a potřebuje ošetřovatelskou péči.
Nejdříve si klient podá žádost o umístění jejíž součástí je i lékařská zpráva o zdravotním stavu klienta,
která se dát ke schválení lékařce. Pokud žádost ze zdravotních důvodů neschválí nebo není volná
kapacitu, doporučujeme jiné vhodné zařízení.
Po schválení žádosti se domlouvá termín nástupu a provádí se sociální šetření u klienta, kdy se
zjišťuje, stav klienta, jeho soběstačnost, v čem potřebuje domoct, jaké jsou jeho návyky, zároveň je
informován o zařízení, jaké jsou možnosti, seznamují ho s vnitřními pravidly atd.
Při příjmu do zařízení, dostane nový klient k podpisu smlouvu o poskytování sociálních služeb,
je seznámen s prostředím zařízení, postupně se u klienta vystřídají pečovatelky, zdravotní sestra
a sociální pracovnice (DOKUMENTACE).
Adaptace u každého klienta je jinak dlouhá a jinak náročná. Někdy bývá u klientů náročná adaptace,
protože se ocitli v jim neznámém prostředí a chovají se jinak než v domácím prostředí.
Každé ráno probíhá předání služby, kde jsou přítomny všechny pečovatelky, zdravotní sestra, které
mají službu a sociální pracovnice. Při předání služby se řeší případné problémy s klienty v celém
týmu a hledá se možnost řešení nastalého problému (ADŽ).
O klienta pečují pracovnice přímé péče, které u klientů zajišťují ošetřovatelskou péči (pomoc
při hygieně, koupání, výměna inkontinenčních pomůcek, pomoc při stravování, doprovod po zařízení
apod.) (ADŽ).
Zdravotní sestry podávají klientům léky, aplikují injekce, pokud je zapotřebí provádí odběry krve,
řeší zhoršení zdravotního stavu klienta s praktickým lékařem, RZS. Sociální pracovnice řeší sociální
problematiku klientů (příspěvek na péči, podání žádosti do DS, propuštění klientů, zajištění terénních
služeb apod.) Rehabilitační pracovník s klienty provádí nácvik chůze, doporučuje vhodné
kompenzační pomůcky.
Dále v zařízení probíhají aktivizační programy – cvičení na židlích, zpívání, do zařízení dochází
1x měsíčně děti z mateřské školky a se seniory si malují, trénink paměti atd.
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Většinou se klienti budí kolem 7:30 – 8:00 hod, probíhá ranní hygiena, snídaně, koupání
dle harmonogramu, aktivizační program, oběd, odpolední odpočinek, odpolední program, když
je hezké počasí, tak klienti mohou jít na terasu, noční klid je od 22:00 hod.

3. Volnočasové aktivity pro seniory
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné jsou pořádané v klubech
pro seniory. Celkem naše organizace provozuje 12 klubů, které má na starosti vedoucí klubové
činnosti pro seniory, a každý klub má dále svou vedoucí klubu, která klub vede.
V roce 2019 působilo na území městské části Prahy 4 celkem 12 klubů pro seniory provozovaných
Ústavem sociálních služeb v Praze 4. Kluby navštěvuje 528 členů.
Všechny kluby seniorů projevily velký zájem o kulturní a společenské dění v městské části Praha 4
i mimo ni. Plánovaly ve spolupráci s Ústavem sociálních služeb v Praze 4 různé programy a účastnily
se

rozmanitých

akcí.

Plně

také

využívaly

nabídek

ÚSS4

a

městské

části

Prahy 4. O veškerých kulturních a společenských akcích jsou také pravidelně informováni obyvatelé
všech domů s pečovatelskou službou ÚSS4.
V jednotlivých domech s pečovatelskou službou jsou pořádané další aktivizační služby, které jsou
primárně určené pro obyvatele jednotlivých domů. Dále Ústav sociálních služeb pořádá několik
výletů a zájezdů pro seniory i zdravotně postižené ohrožené sociálním vyloučením z městské části
Praha 4.

VNITŘNÍ
(atributy organizace)

3.1. Swot analýza volnočasových aktivit pro seniory
POMOCNÉ

ŠKODLIVÉ

(k dosažení cíle)
SILNÉ STRÁNKY

(k dosažení cíle)
SLABÉ STRÁNKY

-

Stabilní kluby s dlouholetou tradicí

-

Různorodost zaměření klubů

-

Dobře umístěné po celé Praze 4

-

Pořádání různorodých akcí

-

VNĚJŠÍ
(atributy prostředí)

PŘÍLEŽITOSTI
-

motivovat klienty sepisovat životní
příběh
zájem o službu

uzavřená stálá komunita jednotlivých klubů
– může odradit nové zájemce.

HROZBY
-

nedostatek nových klientů

zaměřit se na nové aktivity, pro nové
aktivnější seniory
připravit informační materiály pro
seniory a jejich rodiny
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4. Služby Denního stacionáře
Denní stacionář se dříve nacházel v Branické ulici 43/55, Praha 4. Kapacita zařízení byla 8 míst
s provozní dobou od 7:00 do 15:30 hod. Prostor však již nebyl vyhovující, nyní probíhají dokončovací
práce v nových prostorách pro denní stacionář, kde bude služba poskytována. Již bude zařízen
v duchu biografického modelu.
Poskytuje ambulantní sociální službu občanům z Prahy 4 – uživatelům sociálních služeb, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

VNITŘNÍ
(atributy
organizace)

4.1. Swot analýza Denní stacionář
POMOCNÉ

ŠKODLIVÉ

(k dosažení cíle)
SILNÉ STRÁNKY

(k dosažení cíle)
SLABÉ STRÁN KY

-

nové prostory denního stacionáře

-

chybějící stabilní klientela

-

nový personál, nové myšlenky a „svěží
vítr“

-

nedostatečná sociální práce

-

Nízká informovanost společnosti o službě

-

VNĚJŠÍ
(atributy prostředí)

-

PŘÍLEŽITOSTI

--

práce
dle Biografické péče
zájemsoprostředím
službu

-

širší a individuálnější aktivizační program

-

propojenost všech služeb

-

uspokojení širší poptávky

-

Rozšířit informace a informační systém o
službě

-

Připravit informační materiály pro seniory
a jejich rodiny

HROZBY
-

neobsazení kapacity z důvodu delšího
uzavření denního stacionáře
neosvědčení nového personálu

5. Další vedlejší činnosti organizace
Dále nabízejí přepravu osobním vozidlem Citroen Berlingo se speciální úpravou pro vozíčkáře, pro
zdravotně handicapované uživatele sociálních služeb a další občany po Praze.
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6. Projekty
Centrum pro rodinné pečující
Centrum pro rodinné pečující při ÚSS4 v rámci projektu EU poskytuje pečujícím zcela bezplatně
sociální poradenství, individuální a skupinové psychoterapie, pracovně-právní konzultace,
poradenství finančního zdraví, poradenství v oblasti paliativní péče. Dále také nabídne neformálním
pečujícím odborné vzdělávání a praktické kurzy.
Nespornou výhodou tohoto centra je to, že klientovi se dostane opravdu kompletní poradenství
v jednom místě, aniž by tak musel obcházet řadu institucí jako je například úřad práce, finanční
poradna, psychologická poradna a podobně. Dalším benefitem tohoto centra je to, že poskytování
pomoci neformálním pečujícím (ti, co pečují o svého příbuzného, blízkého) je přímo návazné
na formální služby poskytované ÚSS4 (pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní stacionář).
V rámci jedné organizace tak dochází ke slaďování formální a neformální péče, což ve srovnání s
jinými organizaci posouvá v této oblasti mnohem dále.
6.1. Swot analýza Centra pro rodinné pečující
POMOCNÉ

ŠKODLIVÉ

VNĚJŠÍ
(atributy prostředí)

VNITŘNÍ
(atributy
organizace)

(k dosažení cíle)
SILNÉ STRÁNKY

(k dosažení cíle)
SLABÉ STRÁNKY

-

Multidisciplinární tým

-

-

Sladění a propojenost formální a
neformální stránky

Nedostatečné podvědomí veřejnosti o
termínu neformální péče

-

Udržitelnost centra po skončení projektu

PŘÍLEŽITOSTI
-

Postupná implementace centra do celé
organizace a propojenost napříč organizací

-

Přemístění centra do vhodnějších prostor
s nácvikovou místností

HROZBY
-

Hrozba zaniknutí centra po skončení
projektu

HoCare 2.0
Projekt se zabývá výměnou zkušeností v oblasti dlouhodobé péče ve Střední Evropě, kde je celkem
11 partnerů. Česká republika je zastoupena ÚSS4 a Inovačním centrem DEX.
Projekt HoCare 2.0. řeší skutečnost stárnutí populace a vzhledem k tomu, že mnoho řešení pro seniory
je založeno na IT technologiích, které dosud nejsou příjemci péče dobře přijímány, je potřeba,
aby se seniorské organizace více zapojily do procesu navrhování samotných produktů a jejich využití.
Cílem je, aby nová řešení byla navržena společně a na základě poznatků všech zúčastněných a byly
zajištěny a dobře pochopeny potřeby klientů.
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FOTODOKUMENTACE
STÁVAJÍCÍHO STAVU
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Jídelna pro seniory Podolská 208/31
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Jídelna pro seniory a klub pro seniory Svatoslavova ulice
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Společné prostory – chodby
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Pozn.: Dětinská výzdoba
Doporučení práce s prostředím na základě znalostí z biografie seniora.
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Stávající dokumentace
Karta klienta

Obálka klienta
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Přílohy – stávající dokumentace
Pečovatelská služba
Osnova:
1. Návštěva zájemce o pečovatelskou službu
2. Individuální plán při sjednávání pečovatelské služby
3. Individuální plán průběhu poskytování pečovatelské služby včetně jeho hodnocení.
4. Osobní spis uživatele služby se seznamem dokumentů uložených ve spisu
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Příloha č. 1
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Podolská 208/31, 147 00 Praha 4
Telefon: 296 320 111, e-mail:, info@uss4.cz

Návštěva zájemce o pečovatelskou službu
Příjmení, jméno, titul zájemce
o pečovatelskou službu:
Datum narození:
*Rodné číslo:
Adresa bydliště, PSČ:
Telefon, e-mail:
*Příjemce příspěvku na péči/stupeň
ANO-NE /stupeň .................
Byl ustanoven opatrovník
ANO-NE
Příjmení a jméno kontaktní osoby, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail:
Příjmení a jména rod. přísl., známých apod., adresa trvalého bydliště, telefon,e-mail:
Ošetřující lékař, telefon:
Zájemce požaduje tyto úkony základních činností pečovatelské služby: (ADŽ)
Pojmenování úkonu:
Čas poskytování úkonu:
1.
2.
3.
4.
5.
Zájemce požaduje tyto úkony fakultativních činností pečovatelské služby:
Pojmenování úkonu:
Čas poskytování úkonu:
6.
7.
8.
Zájemce souhlasí s následujícím způsobem úhrady pečovatelské služby:
1. Bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚSS 4 číslo: 81359399/0800
Číslo účtu pro vratnou zálohu:………………………………………………………
2. Bezhotovostně inkasem z účtu zájemce ……………………………Limit…………
3. Hotovostně
(Hodící se zakroužkujte)
U úkonů, které mají hodinovou sazbu, se počítá skutečně spotřebovaný čas včetně času nezbytného k
zajištění úkonu (dojezd/docházka pečovatelky k uživateli). Minimální časový úsek je 5 minut. Pokud
provedení úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Zájemce bere na vědomí cenu obědu 59,- Kč, (včetně víkendů a svátků).
Cena dietních obědů: 59,- Kč, typ diety:………………………
V Praze, dne .........................................

........................................................................
Podpis zájemce o pečovatelskou službu
(nebo jeho opatrovníka)

Podpis vedoucí okrsku pečovatelské služby: .................................................
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Příloha č. 2
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Podolská 208/31, 17 00, Praha 4

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN PŘI SJEDNÁVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Bydliště:
1. Zhodnocení sociální situace žadatele
(zdravotní omezení, návrat z nemocnice, osamělost, rodina, pnp, bydlení)

2. ZHODNOCENÍ SOBĚSTAČNOSTI A POTŘEB ŽADATELE
Zvládne
Zvládne
Nezvládne
sám
s pomocí
Běžné úkony péče o vlastní osobu
Osobní hygiena
Oblékání a svlékání
Samostatný pohyb doma
Přesun na lůžko a vozík
Použití WC
Stravování
Zajištění stravy
Vaření
Samotný příjem potravy
Stravov. návyky, alergie
Domácnost
Úklid, praní prádla
Nákupy, pochůzky
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pohyb mimo dům
Chůze do schodů
Telefonování, vyřizování
Úředních záležitostí
Finanční gramotnost

Poznámky
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Komunikace

Informace získané pozorováním

Rizika při realizaci IP

Sociální potřeby

3. Osobní cíl spojený se službou
(dlouhodobý CÍL SLUŽBY – zůstat co nejdéle soběstačný, v domácím prostředí i krátkodobý vychází
z přání a potřeb žadatele, např. mít teplé jídlo, být čistý a čistě oblečen, zajištění potravin,
čistota domácího prostředí)

4. Plánované úkony PS a jejich četnost, které vedou k plnění cílů:

V Praze dne ………………………….. .

…………………………………………...
Podpis vedoucího pracovníka

………………………………………..
Podpis uživatele
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Příloha č. 3
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Podolská 208/31, 17 00, Praha 4

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN V PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY,
VČETNĚ JEHO HODNOCENÍ
Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Bydliště:
Datum zahájení pečovatelské služby:
Klíčový pracovník:
Změna v údajích kontaktní osoby:

1. Osobní cíl spojený se službou

2. Pracovní postup k naplňování osobních cílů (co, kdy, kdo, jak, jak často)
(přesný popis prováděných úkonů, zvláštnosti, speciální přání uživatele, rozsah úkonů,
časový průběh poskytované péče)
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3. Hodnocení průběhu poskytování PS a plnění cílů
(spokojenost s poskytovanými službami, změny v četnosti či rozsahu služeb vzhledem
k zdravotnímu stavu, rozšíření péče + příp. nový cíl, příp. cíl trvá).
Po zápise napsat datum hodnocení a podepsat pracovníkem i uživatelem.

V Praze dne ………………………….. .

…………………………………………...
Podpis klíčového pracovníka

………………………………………..
Podpis uživatele
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Příloha č. 4
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Podolská 208/31, 147 00 Praha 4

OSOBNÍ SPIS UŽIVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Titul, jméno, příjmení uživatele
sociální služby:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště, PSČ:
Osobní spis vede: koordinátorka PS –
Klíčový pracovník:
od – do:

jméno:

Pracovník pro dovoz obědů (pokud má uživatel tento úkon objednán):
od – do:
jméno:
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SEZNAM DOKUMENTŮ, ULOŽENÝCH V OSOBNÍM SPISU
Číslo
Obsah dokumentu:
dokumentu:
1

Návštěva zájemce PS

2

Karta klienta PS(z programu se tiskne)

3

IP – (ADŽ)

4

Smlouva o poskytování PS č
Záznam o převzetí náhradních klíčů

5
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Denní stacionář
Osnova:
1. Žádost o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři
2. Příloha k žádosti o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři
3. Individuální plán průběhu poskytování sociální služby v denním stacionáři, včetně
jeho hodnocení (ADŽ)
4. Osobní spis uživatele služby se seznamem dokumentů uložených ve spisu
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Příloha č. 1
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Podolská 208/31, 147 00 Praha 4
telefon: 296 320 111, e-mail: info@uss4.cz

Žádost o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři
Příjmení, jméno, titul zájemce o
sociální služby:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště, PSČ:
Telefon:
*Příjemce příspěvku na péči:
ANO-NE/stupeň ................
Byl ustanoven opatrovník:
ANO-NE
Zvolené kontaktní osoby, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail:
1)
2)

Ošetřující praktický lékař, telefon:
Zájemce o sociální služby požaduje zajištění následujících úkonů základních činností denního
stacionáře:
Pojmenování úkonu:
Čas poskytování úkonu:

Zájemce o sociální služby požaduje zajištění následujících úkonů fakultativních činností
denního stacionáře:
Pojmenování úkonu:
Čas poskytování úkonu:

Zájemce souhlasí s následujícím způsobem úhrady pečovatelské služby:
1. Bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚSS 4 číslo: 81359399/0800
Číslo účtu pro vratnou zálohu:…………………………………………………
2. Bezhotovostně inkasem z účtu zájemce ……………………………Limit…………
3. Hotovostně
(Hodící se zakroužkujte)
U úkonů, které mají hodinovou sazbu, se účtuje podle skutečně spotřebovaného času
nezbytného k provedení úkonů. Pokud netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Zájemce bere na vědomí cenu obědu 57,- Kč
Cena dietních obědů: 57,- Kč, typ diety:……………………
V Praze, dne .........................................

........................................................................
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Podpis zájemce o sociální službu
(nebo jeho opatrovníka)
Podpis vedoucí denního stacionáře: .................................................
Příloha č. 2
Příloha k žádosti o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři
Základní informace o uživateli:
Jídlo
Samostatně
příborem
lžící
S dopomocí:
Dieta: …………………………….
Oblékání a obouvání
Samostatně
S dopomocí
Hygiena
Použití WC
Samostatně
S dopomocí:
Mytí rukou
Samostatně
S dopomocí
Použití inkontinentních pomůcek
Nepoužívá
Používá:…………………………..
Výměnu zvládne:
samostatně
S pomocí
Zdravotní omezení
Zrakové:
Sluchové:
Pohybové potíže:
Použití kompenzačních pomůcek:
Omezení např. při cvičení, procházce:
Alergie:
Bude užívat v rámci pobytu léky?:
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Pitný režim
Dodržuje samostatně
Je potřeba připomínat
Rád/a pije:
Slazení nápojů:
Nesladí
Cukr
Umělé sladidlo
Odpočinek
Po obědě:
Neodpočívá
Odpočívá v sedě
Chodí si lehnout
Během dne:
Kuřák: ANO - NE
Orientace
Časová:
Prostorová:
Osobou:
Další obtíže s pamětí
Zájmy, záliby
Dříve:
Nyní:
Na co rád vzpomíná:
Zaměstnání:
Na co reaguje podrážděně:
Co jej uklidňuje:
Zvyk, rituály a potřeby:
Rodina:
Možná rizika a jejich zvládnutí:
Předpokládané využití služby:

Pravidelně:
Nepravidelně:
od……………do…………….
Stránka 32 z 47

V Praze dne:…………………………….
Zpracováno dle informací a sdělení kontaktní osoby:………………………………………..
Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
Podpis kontaktní osoby:………………………………

Informace získané pozorováním během zkušební návštěvy: (vyplňuje pracovnice stacionáře)
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Příloha č. 3
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Podolská 208/31,147 00 Praha 4

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V DENNÍM STACIONÁŘI, VČETNĚ JEHO HODNOCENÍ
Jméno a příjmení, titul…………………………………………..… Datum narození………………..
Bydliště…………………………………………………………………..
Datum zahájení sociální služby…………………………………..
Klíčový pracovník ……….……………………………………………………………………………..

Osobní cíl spojený se službou:

Pracovní postupy k naplňování osobních cílů (co, kdy, kdo, jak, jak často)

Hodnocení průběhu poskytování sociální služby a plnění cílů
Dne:
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Příloha č. 4
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Podolská 208/31, 147 00 Praha 4

OSOBNÍ SPIS UŽIVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Titul, jméno, příjmení uživatele
sociální služby:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště, PSČ:
Osobní spis vede: koordinátorka PS –
Klíčový pracovník:
od – do:

jméno:

Pracovník pro dovoz obědů (pokud má uživatel tento úkon objednán):
od – do:
jméno:
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SEZNAM DOKUMENTŮ, ULOŽENÝCH V OSOBNÍM SPISU
Číslo
Obsah dokumentu:
dokumentu:
1

Návštěva zájemce PS

2

Karta klienta PS(z programu se tiskne)

3

IP

4

Smlouva o poskytování sociální služby
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Odlehčovací služba
Osnova:
1. Žádost o přijetí do DS a poskytování odlehčovacích služeb v zařízení Dům seniorů
Jílovská
2. Zápis z jednání se žadatelem o sociální službu v DS OZ Jílovská
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Příloha č. 1

číslo smlouvy:
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Podolská 208/31, 147 00 Praha 4
telefon: 296 320 111
e-mail: info@uss4.cz

pobyt:
pokoj:
dieta:

Žádost o přijetí do DS a poskytnutí odlehčovacích služeb v zařízení Dům seniorů
Jílovská
(podle ust. § 44 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
Osobní údaje žadatele/ky
Jméno, příjmení a titul: ……………………………………………………………Rodné
příjmení:……..……………………………
Datum narození ………………………………………….Místo a okres
narození:………….…….……………………………….…
Zdravotní pojišťovna ………………………………....platnost do:…………………..….Rodinný
stav:………………………....
Adresa trvalého pobytu vč. PSČ:
…………………………………………………………………………………………………………..
Adresa pro doručování:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon/e-mail:
…………………………………………………………..............................................................................
Číslo OP, platnost……………………………………………………………… Státní
přísl.:………………………………………………
Průkaz mimořádných výhod: NE ANO číslo,
platnost:…..……….……..…………………………………………………….
Kontaktní osoba/y (pořadí v jakém mají být informovány), vztah k žadateli, adresa, telefon, e-mail
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Pojmenování úkonu

Úhrada v Kč

1.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

100,-/hod

2.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

100,-/hod

3.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100,-/hod

4.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším
prostoru

100,-/hod

5.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

100,-/hod

6.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

100,-/hod

7.

Pomoc při použití WC

100,-/hod

8.

9.

10.

Zajištění stravy * přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:
Racionální dieta : 3 hlavní jídla, přesnídávka a odpol. svačina
Diabetická dieta : 3 hlavní jídla, přesnídávka a odpol. svačina + druhá večeře
Žlučníková dieta : 3 hlavní jídla, přesnídávka a odpol. svačina
Ubytování + úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení:
· jednolůžkovém s vlastním soc. zařízením
· jednolůžkovém bez vlastního soc. zařízení
· dvoulůžkovém
· vícelůžkovém
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovod k lékaři,
na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

požadovaný
úkon

170,-Kč/den
170,- Kč/den
170,- Kč/den
180,-/den
170,-/den
160,-/den
130,-/den
100,-/hod

11.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při sociálním začleňování osob

100,-/hod

12.

Socioterapeutické činnosti k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností

100,-/hod

13.

Pomoc při komunikaci k uplatňování práv a oprávněných zájmů

100,-/hod

14.

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

100,-/hod

15.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: Nácvik a upevňování
motorických schopností a dovedností

100,-/hod

Pozn.: * Cena stravy je závislá na ceně stanovené dodavateli ÚSS4 a je ve výši maximálně 170,- Kč za celodenní
stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, oběd maximálně do 75,- Kč včetně provozních nákladů souvisejících s
přípravou stravy.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI:
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Pojmenování úkonu

Úhrada v Kč

1.

Nákupy a pochůzky

140,- Kč/hod

2.
3.
4.
5.
6.

Vedení evidence finančních prostředků uživatele
Úschova finančních prostředků, cenností apod.
Označení prádla a ošacení uživatele
Kopírování dokumentů
Pomoc při vyřizování úředních dokumentů

požadovaný
úkon

180,- Kč/hod
50,- Kč/měsíc
140,- Kč/hod
2,- Kč/1 stránka
225,-Kč/hod

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
......................................................................................................................................................
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
......................................................................................................................................................
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
…...................................................................................................................................................
Registrující praktický lékař, IČP, adresa, telefon:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Byl žadateli ustanoven opatrovník? ANO – NE
Pokud ano, je nutné předložit kopii pravomocného rozhodnutí soudu a uvést telefonní kontakt:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
Zájemce žádá o poskytnutí odlehčovací služby
od…………………………………….do…………………………………..

Důvod podání žádosti (co žadatel/ka od sociální služby očekává) – cíl/e:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
Předpokládané úkony základních a fakultativních činností:
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:
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Uživateli sociálních služeb mohou být vedle základních úkonů hlavní činnosti poskytovány
fakultativně další činnosti v rámci vedlejší hospodářské činnosti – doprava, dle aktuálně platných
cen uvedených v sazebníku úhrad.
Zájemce bude v případě uzavření smlouvy provádět úhradu odlehčovacích služeb bezhotovostně
na účet ÚSS 4 číslo: 81359399/0800 a žádá o vrácení případných přeplatků na účet
číslo:………………………………………/…………….
Zájemce bude v případě uzavření smlouvy provádět úhradu odlehčovacích služeb a žádá o vracení
přeplatků v hotovosti v pokladně ÚSS 4, Podolská 208/31, 147 00 Praha 4.
(nehodící se škrtněte)
Prohlášení žadatele:
Tímto prohlašuji, že veškeré údaje, uvedené v této žádosti, jsem uvedla/uvedl pravdivě. Jsem si
vědoma/vědom, že nepravdivé údaje mohou mít za následek vyřazení žádosti z evidence žadatelů
o přijetí do DS OZ, případně i ukončení smlouvy mezi mnou a DS OZ.
Přílohy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Příloha, která je nedílnou součástí této žádosti, a bez které nelze žádost podat je vyjádření
ošetřujícího lékaře (viz formulář Posudek registrujícího praktického lékaře k přijetí žadatele do DS
OZ Jílovská 432/11, Praha 4) o zdravotním stavu žadatele, příp. další lékařské zprávy, pokud je
žadatel v péči u odborných lékařů – specialistů (např. neurolog, ortoped, diabetolog, kardiolog,
psychiatr, apod.)

V Praze dne ………………………………
……………………………………………………………………
podpis žadatele/ky
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Příloha č. 2.

Zápis z jednání se žadatelem o sociální službu v DS OZ Jílovská

Jméno, příjmení a titul žadatele o sociální službu: .……………………………………………………………………………………..
Datum narození: ………………………………………………………
Adresa trvalého bydliště (PSČ): ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště, pokud se liší od TB………………….….……………………………………………………………………………………..
Datum sociálního šetření: …………………………………….………
Další osoby, které byly u sociálního šetření přítomni (jméno, kontakt):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…......................................................................................................................................................................
Důvod podání žádosti (očekávání a cíle žadatele/ky od sociální služby):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Předběžně domluvený termín pobytu:…………………..…………………………………………………………………………………….

Praktický lékař (adresa, kontakt):………………………………………………………………………………………………………………….
Odborní lékaři, ke kterým žadatel/ka dochází (vč. kontaktů):
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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Popis prostředí, kde žadatel/ka žije
(byt, RD, sám/a, s kým):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Kompenzační pomůcky:

…………………………………………………………………………………..

Hůl
Francouzské hole
Chodítko
Invalidní vozík
Polohovací lůžko
Toaletní křeslo
Nástavec na WC
Pojízdný zvedák
Ostatní pomůcky:

Dosavadní kontakt žadatele s rodinou
(Jak často, rozsah péče):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
V současné době se žadatel/ka nachází:
Doma
Ve zdravotnickém zařízení
Jinde
……………………………………………………………...........
Využívá sociální služby (rozsah, kontakt)
(např. pečovatelská služba, asistenční služba, tísňová
linka):
ne
ano (název a kontakt)
……………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………

Naslouchadlo-pravé, levé
Brýle na čtení
Brýle na dálku
Zubní protéza-horní, dolní
Jiné: ………………………………………………………………

Chůze po pravidelném terénu (po místnosti, chodbě):
Sám/sama
S berlí, berlemi
S chodítkem-pevné, kolové
S pomocí druhé osoby
Neschopen
Pomocí vozíku

…………………………………………….……………………………………
………………………….………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Využívá domácí ošetřovatelskou službu (Home care):
ne
ano (kontakt)
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Popis stavu žadatele/ky v době sociálního šetření
(zdravotní a sociální situace):

Chůze po nepravidelném terénu (zahrada, chodník):
Sám/sama
S berlí, berlemi
S chodítkem-pevné, kolové
S pomocí druhé osoby
Neschopen
Pomocí vozíku

Chůze po schodech:
Sám/sama
S berlí, berlemi
S pomocí druhé osoby
Neschopen
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Posazení na lůžku:
Sám/sama
S pomocí druhé osoby
Neschopen
Používání WC:
Samostatně
S pomocí druhé osoby
Neschopen
Používání inkontinenčních pomůcek:
Nepoužívá
Vložky
Inkontinenční kalhotky/pleny
WC křeslo
Užívání léků:
Sám/sama
Samostatně, pokud jsou léky připraveny
Léky musí být podávány druhou osobou
Zrak:
Dobrý
Zhoršený (brýle, čtení za pomoci lupy)
Zbytky zraku
Nevidomý
Sluch:
Dobrý
Zhoršený
Neslyšící
Hygiena:
Sám/sama
S dopomocí druhé osoby
Neschopen
Kuřák:
Ano
Ne
Oblékání:
Sám/sama
S pomocí druhé osoby
Neschopen
Schopnost najíst se:
Sám/sama
S pomocí druhé osoby
Neschopen
Forma stravy:
Celá

Krájená
Mletá
Nají se:
Příborem
Lžící
Nutno krmit
Dietní opatření:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Příp. co nemá rád/a k jídlu:
…………………………………………………………………………………..
Pitný režim:
Dodržuje
Nutný dohled
Finance:
Spravuje samostatně
Zvládá pouze drobné výdaje
Spravuje s pomocí druhé osoby
Orientace v přirozeném prostředí:
Ano
Ne
Částečně
Orientace mimo přirozené prostředí:
Ano
Ne
Částečně
Orientace v čase:
Ano
Ne
Částečně
Orientace osobou:
Ano
Ne
Částečně
Komunikace slovní:
Zvládá
Zvládá s obtížemi
Nezvládá
Komunikace písemná:
Zvládá
Zvládá s obtížemi
Stránka 44 z 47

Nezvládá
Porozumění mluvenému slovu:
Rozumí
Nerozumí
Jiné ……………………………………………..
Pozná své věci:
Ano
Ne
Částečně
Přeji si oslovovat:……………………………………………………
Nejvyšší dosažené vzdělání ……………………………………..
Zaměstnání (před důchodem) ………………………………...
………………………………………………………………………………….
Zájmy a záliby:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Citlivá témata, o kterých žadatel/ka nerad/a mluví:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Možná rizika a případná opatření (pády, odchody ze
zařízení):
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Zájem o:
Kadeřnici bude využívat: v zařízení – mimo zařízení
Pedikúru bude využívat: v zařízení – mimo zařízení

Cvičení a společenské akce v zařízení
Aktivizace
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Běžný režim dne, zvyklosti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Jak bude zajištěna péče o klienta po uplynutí doby pobytu v DS OZ Jílovská:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
Žádost o domov seniorů (nebo obdobného zařízení):
ne
ano (adresa, kontakt, datum podání žádosti)
1)………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….
3)………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………
Aktuální potřeba péče:
Potřeba pomoci jen v některých úkonech:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Potřeba zajištění kompletní péče ve všech základních úkonech o sebe sama i své okolí
Při sociálním šetření byl/a žadatel/ka seznámen/a sociální pracovnicí s povinnostmi vyplývající ze
smlouvy, se způsobem poskytování sociální služby a s výší a způsobem úhrady za sociální služby.
Žadateli/ce a osobám blízkým byly poskytnuty informace týkající se přijetí do zařízení a předány
doplňující materiály:
Vnitřní pravidla pro poskytování pobytových odlehčovacích služeb v DS OZ Jílovská
Sazebník úhrad
Vzor smlouvy
Seznam věcí pro nástup

Po přijetí do DS OZ Jílovská žadatel/ka zůstává u svého ošetřujícího lékaře.
Svým podpisem potvrzuji pravdivost uvedených informací.
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V Praze dne …………………………………..
Podpis žadatele/ky o sociální službu v DS OZ Jílovská:
……………………………………………………………………………………

Šetření provedl/a:…………………………………………………………
Podpis:…………………………………………………………………..

Zde vyplňuje sociální pracovník
Zhodnocení nepříznivé sociální situace a potřeby pobytové odlehčovací služby v DS OZ Jílovská
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Vypracovala: ………………………………………………

Dne: …………………………….

Podpis:

…………………………………………
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