
                                                           Příloha č. 1 

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

p. o. Klentnice 

                                                                                                                                                                                            Hodící se zaškrtněte 

Úkony v oblasti: Osobní hygieny Potřebuji 

pomoc 

Nepotřebuji 

pomoc 

Pomoc, provedení při mytí a koupání (ve vaně, sprše, na lůžku)   

Pomoc, provedení při péči o kůži (prevence opruzenin, suché pokožky)   

Pomoc, provedení péče o ústní dutinu (čištění zubů, zubní náhrady)   

Pomoc, provedení holení u mužů/ depilace obličeje u žen   

Pomoc, provedení hygieny uší   

Pomoc, provedení – česání   

Pomoc, provedení mytí vlasů   

Pomoc, provedení stříhání nehtů (ruce, nohy)   

Pomoc, provedení výměny inkontinenčních pomůcek   

Pomoc, provedení použití WC, toaletního křesla   

Úkony v oblasti: Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Potřebuji  

pomoc 

Nepotřebuji  

pomoc 

Pomoc, provedení oblékání svlékání   

Pomoc, provedení výběru oblečení, spodního prádla   

Pomoc, provedení výběru vhodné obuvi   

Pomoc, provedení obouvání, zouvání   

Úkony v oblasti:Samostatného pohybu Potřebuji  

pomoc 

Nepotřebuji 

pomoc 

Pomoc, provedení přesunutí z lůžka a zpět (zvedákem, pracovníkem)   

Pomoc, provedení polohování   

Pomoc, provedení vstání, usedání   

Pomoc, provedení orientace v zařízení   

Pomoc, provedení doprovodu (v zařízení, mimo zařízení)   

Úkony v oblasti: Zajištění stravování Potřebuji 

pomoc 

Nepotřebuji 

pomoc 

Pomoc, provedení přípravy nápojů (horké, studené)   

Pomoc, provedení podávání tekutin do úst   

Pomoc, provedení stravy do úst   

Pomoc, provedení úpravy stravy – (mletá, krájená, mixovaná, porcovaná, ředěná)   

Úkony v oblasti: Péče o domácnost Potřebuji  

pomoc 

Nepotřebuji 

pomoc 

Pomoc, provedení při úklidu osobních věcí (do skříně, nočního stolku)   

Pomoc, provedení převlékání lůžkovin   

Pomoc, provedení stlaní, příprava lůžka   

Úkony v oblasti: Zajištění kontaktu se společenským prostředím Potřebuji  

pomoc 

Nepotřebuji 

pomoc 

Pomoc, provedení kontaktu s rodinou, přáteli, opatrovníkem (telefonní, písemný, osobní)   

Pomoc, provedení nákupů, kadeřníka, pedikúry   

Úkony v oblasti: Seberealizace Potřebuji 

pomoc 

Nepotřebuji 

pomoc 

Pomoc, provedení čtení, psaní, počítání   

Pomoc, provedení pracovního zácviku   

Pomoc provedení docházky do zaměstnání   

Pomoc, provedení Aktivizační činnosti s aktivizačním pracovníkem během dne (dle výběru)   

Pomoc, provedení Aktivizační činnosti pracovníka přímé péče na domácnosti během dne   

Pomoc, provedení účasti na společenských akcích (v zařízení, mimo zařízení)   

Pomoc, provedení účasti v kroužcích (dle výběru)   

Úkony v oblasti: Péče o zdraví a bezpečí (rizika) Potřebuji 

pomoc 

Nepotřebuji 

pomoc 

Pomoc, provedení Zprostředkování lékařské péče   

Úkony v oblasti: Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí 

Potřebuji 

pomoc 

Nepotřebuji  

pomoc 

Pomoc, provedení Vyúčtování poskytovaných služeb   

Pomoc, provedení úhrady (za ubytování, stravu, fakultativní činnosti)   

Pomoc, provedení jednání s úřady (telefonické, písemné, osobní)   

Pomoc, provedení jednání, rozhovorů   

 

Podpis klienta/ky (opatrovníka): ……………………………………………………..    

Vypracovala: Bc. Hrubá Rážová Lenka…………………………………………….                 Datum sepsání:……………………… 


