
Uživatel                                                                Příloha č. 1 

 
Úkony sociální péče 
 
Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností v domově pro osoby se zdravotním postižením upravený pro potřeby Srdce v domě 

p.o. Klentnice 

 

Úkony péče o vlastní osobu a úkony pomoci při osobní hygieně Potřebuji 

pomoc 

Nepotřebuji 

pomoc 

Rada, pomoc, provedení při stlaní lůžka Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při výměně ložního prádla  Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při přípravě lůžka ke spánku Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při úkonech osobní hygieny  Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při koupeli Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při základní péči o vlasy a nehty Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při holení Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při použití WC Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení výměny inkontinenčních pomůcek Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při přípravě oblečení na běžné nošení Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při úklidu osobních věcí Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při obouvání obuvi Ano* Ne* 

Pomoc, provedení při podávání stravy do úst Ano* Ne* 

Úprava formy stravy (krájená, mletá, mixovaná) Ano* Ne* 

Rada, provedení, pomoc a podpora při podávání jídla a pití Ano* Ne* 

Vaření a podávání kávy, čaje Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při přesunu na lůžko nebo vozík Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnějším prostoru Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při pohybu ve vnitřním prostoru Ano* Ne* 

Rada, pomoc, provedení při pohybu ve vnějším prostoru Ano* Ne* 

Doprovod mimo zařízení (lékař, nákupy atd.) Ano* Ne* 

Procházky mimo zařízení s doprovodem Ano* Ne* 

Sociálněprávní a společenská oblast   

Pomoc při hospodaření s finančními prostředky uživatele (invalidní, popř. starobní důchod, příspěvek na péči) Ano* Ne* 

Pomoc při hospodaření se zůstatkem důchodu uživatele: při nákupu (ošacení, obuvi, hygienických potřeb) Ano* Ne* 

Pomoc při úhradě doplatků za léky, koncesionářských poplatků, poplatků za fakultativní služby Ano* Ne* 

Zprostředkování lékařské péče Ano* Ne* 

Zajištění písemného a telefonického kontaktu s úřady (soudy, úřady práce, správa sociálního zabezpečení) Ano* Ne* 

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů Ano* Ne*  

Pomoc při písemném a telefonickém kontaktu s rodinou a přáteli Ano* Ne* 

Pomoc při zprostředkování a udržování kontaktů s rodinou a přáteli Ano* Ne* 

Návštěva bohoslužeb Ano* Ne* 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti   

Pracovně výchovná činnost - pomoc Ano* Ne*  

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností Ano* Ne*  

Pomoc při zajištění přiměřeného vzdělávání a pracovního uplatnění Ano* Ne*  

Aktivizační činnosti - zahrada Ano* Ne* 

Aktivizační činnosti - keramická dílna Ano* Ne* 

Aktivizační činnosti - šicí dílna Ano* Ne* 

Aktivizační činnosti - košíkářská dílna Ano* Ne* 

Aktivizační činnosti – vaření a vedení domácnosti Ano* Ne* 

Aktivizační činnosti - tkaní Ano* Ne* 

Aktivizační činnosti – ruční práce Ano* Ne* 

Aktivizační činnosti – arteterapie (výtvarná dílna) Ano* Ne* 

Aktivizace na domácnosti Ano* Ne* 

Účast na sportovních a zájmových aktivitách Ano* Ne* 

Účast na výletech, rekreacích, exkurzích Ano* Ne* 

Prvotní rozsah poskytované péče, aktivizační, sociálněprávní a společenské oblasti bude přepracován do plánu péče v programu IS Cygnus. 

 

Podpis žadatele: ………………………………………………………..  Podpis opatrovníka:………………………………………….…  

 

Datum vyhotovení:        

*zaškrtněte  


