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ŽÁDOST O ODLEHČOVACÍ POBYT 
Sociální služby Běchovice, z.ú. - CENTRUM KRÁTKODOBÉ PÉČE 

Za Poštovskou zahradou 557, Praha – Běchovice, 190 11 

 

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné. 
ZÁJEMCE O SLUŽBU 

(osoba, která chce využívat odlehčovací službu) 

*Jméno a příjmení:  

*Datum narození:  

*Kontaktní telefon:  

*Adresa trvalého bydliště a 
PSČ: 

 

Rodinný stav:  

Zdravotní pojišťovna:  

*Opatrovník: -Ano                  -Ne                    -Zažádáno 

*Jméno a příjmení:  

Ošetřující/praktický lékař a 
jeho telefon: 

 

 

ŽADATEL 
(rodinný příslušník, blízká kontaktní osoba, pokud je zahrnuta do jednání) 

*Jméno a příjmení:  

*Datum narození:  

*Kontaktní telefon:  

*Adresa trvalého bydliště a 
PSČ: 

 

*Emailová adresa:  
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Požadovaný termín pobytu v CKP: *        od:                                       do:      
 
Odůvodnění žádosti*:  
 
 

Osobní dotazník 
Zatrhněte/zvýrazněte vybrané možnosti. 

INFORMACE O FYZICKÉM STAVU  

Pohyb: 

-bez podpory     
-s verbální podporou/dohled      
-s částečnou fyzickou podporou    
-s úplnou fyzickou podporou 

Užívání kompenzačních pomůcek při 
pohybu: 

-chodítko   -hůl   -francouzské hole   - invalidní 
vozík   

 
MÍRA SOBĚSTAČNOSTI A POMOCI 

 

Oblékání/svlékání: 

-bez podpory     
-s verbální podporou/dohled      
-s částečnou fyzickou podporou    
-s úplnou fyzickou podporou  

Podrobnosti k doplnění:  

Způsob stravování: 

-bez podpory     
-s verbální podporou/dohled      
-s částečnou fyzickou podporou    
-s úplnou fyzickou podporou  

Způsob přijímání tekutin: 

-bez podpory     

-s verbální podporou/dohled      

-s částečnou fyzickou podporou    

-s úplnou fyzickou podporou 
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Péče o osobní hygienu: 

 
-bez podpory     
-s verbální podporou/dohled      
-s částečnou fyzickou podporou    
-s úplnou fyzickou podporou 

 
 
Jaké úkony a v jakém rozsahu zvládnu 
sám (sama) při ranní a večerní 
hygieně: 
 

 

 
 
Jaké úkony a v jakém rozsahu zvládnu 
sám (sama) při celkové koupeli: 
 

 

Toaleta: 
 

a) běžné WC         b) toaletní křeslo 
 
-bez podpory     
-s verbální podporou/dohled      
-s částečnou fyzickou podporou    
-s úplnou fyzickou podporou 

Inkontinenční pomůcky: 

-inkontinenční kalhotky 
-pleny 
-podložky 
-inkontinenční vložky 

Výměna inkontinenčních pomůcek: 

-bez podpory     
-s verbální podporou/dohled      
-s částečnou fyzickou podporou    
-s úplnou fyzickou podporou 
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OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA 
 

 

Orientace klienta: 
Orientace místem: 
Orientace časem: 
Poznává členy rodiny: 
Je schopen komunikovat: 

 
-Ano/Ne 
-Ano/Ne 
-Ano/Ne 
-Ano/Ne 

Smyslové schopnosti a kompenzační 
pomůcky: 
-zrak: 
-brýle 
-sluch: 
-naslouchadlo: 
 

 
 
-dobrý     -zhoršený      -nevidomý 
-ano/ne 
-dobrý     -zhoršený     -neslyšící 
-ano/ne 

Alergie: 
a) léková…………………………………………….. 
b) potravinová……………………………………… 
c) jiné………………………………………………….. 

Užívání léků: 

-bez podpory     
-s verbální podporou/dohled      
-s částečnou fyzickou podporou    
-s úplnou fyzickou podporou 

Léky po dobu pobytu: 
-samostatná příprava                                                 
-připraví rodina/osoba blízká 
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HISTORIE KLIENTA: 

Stručný životopis klienta: (zdělání, povolání, děti, významné životní události, prožitá 

životní traumata)  
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OSTATNÍ INFORMACE 
 

 

Spolupráce druhých osob během 
pobytu (blízká osoba, která může za 
klientem docházet, dále např. 
zdravotní sestra, rehabilitační 
pracovník, aj.)  

Jméno: 
 
 
Kontakt: 

Druh důchodu a výše: -starobní                -invalidní            -výše: 

Příspěvek na péči: -ano                        -ne                -zažádáno 

Stupeň příspěvku na péči: -.             -.           -.            -V. 

 

 
Povinností žadatele a zájemce o službu: 
 
Vyplnit adresu Úřadu práce - tj. úřad, který vydal rozhodnutí – týkající se příspěvku 
na péči.  
Při zahájení pobytu, informace týkající se uživatele a příspěvku na péči, budou 
sociální pracovnici zaslány na příslušný Úřad práce jako Oznámení o poskytovateli 
pomoci. 
 
adresa Úřadu práce ČR – krajské pobočky v …………………………………, kontaktní 
pracoviště ………………………………………………… kam mají být informace zaslány:                        
                                                                                    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
Datum:                    Podpis žadatele:                                       Podpis uživatele: 


