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Dotazník: Životní situace a motivace žadatelů 

1) Kdo žádá  

a) Přímo senior 

b) Dcera 

c) Syn 

d) Vnuk 

e) Vnučka 

f) Známý 

g) Manžel 

h) Manželka 

 

2) Věk seniora  

a) 65 -70  

b) 71 – 76 

c) 77 -82 

d) 83 – 88 

e) 88 – 95 

f) 95 a více 

 

3) Pohlaví seniora 

a) Žena 

b) Muž 

 

SOBĚSTAČNOST SENIORA  

4) Sluch 

a) Normální 

b) Nedoslýchá 

c) Zbytky sluchu 

d) Neslyší 

 

5) Zrak 

a) Normální 

b) Zhoršené vidění 

c) Zbytky zraku 

d) Nevidomý/á 

 

6) Chůze  

a) Bez omezení 

b) Samostatně s oporou 

c) S pomocí druhé osoby 

d) Trvale upoután/a na lůžko 
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7) Příjem stravy  

a) Nají se sám/sama 

b) S podporou 

c) Nezvládá 

 

8) Užívání a příprava léků 

a) Samostatně 

b) S podporou  

c) Nezvládá 

 

9) Osobní hygiena 

a) Samostatně  

b) S podporou 

c) Nezvládá 

 

10) Inkontinence  

Moči:    a) ne   b) občas c) trvale d) v noci 

Stolice:   a) ne  b) občas c) trvale d) v noci 

 

11) Oblékání  

a) Samostatně 

b) S podporou 

c) Nezvládá 

 

 

12) Jak nyní senior bydlí 

a) S rodinou 

b) Sám, ale dítě/děti pravidelně zajišťují péči 

c) Sám, dítě/děti žijí ve stejném městě, ale nemohou poskytovat pravidelnou či přiměřenou 

péči 

d) Sám, dítě/děti žijí v jiném městě 

e) Sám, bezdětný 

f) Sám, dítě/děti v zahraničí 

g) V pobytovém zařízení, uveďte typ 
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13) Kdo seniorovi v tuto chvíli zajišťuje potřebnou péči 

a) Zatím péči nepotřebuje/i 

b) Rodina 

c) Osobní asistence 

d) Pečovatelská služba 

e) Denní stacionář 

f) LDN 

g) Domov pro seniory 

h) Odlehčovací pobyt 

i) Jiné…………………………… 

 

14) Využíval senior již dříve sociální službu 

a) Ano 

b) Ne 

Jakou a jak dlouho………………………….. 

BYTOVÉ PODMÍNKY V MÍSTĚ, KDE SENIOR DLOUHODOBĚ BYDLÍ  

15) Bezbariérové bydlení 

a) Ano 

b) Ne 

 

16) Typ bydlení  

a) Rodinný dům 

b) Byt  Patro:………………………….. 

 

17) Výtah 

a) Ano 

b) Ne 

 

18) Druh bydlení 

a) Osobní vlastnictví 

b) Družstevní  

c) Obecní  

d) U majitele 

 

19) Koupelna  

a) Se sprchovým koutem 

b) S vanou 

 

20) Mentální stav 

a) Plně se orientuje 

b) S podporou  
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c) Neorientuje se  

 

21) Orientace v přirozeném prostředí 

a) Plně se orientuje 

b) S podporou  

c) Neorientuje se  

 

22) Orientace časem 

a) Plně se orientuje 

b) S podporou 

c) Neorientuje se  

 

23) Orientace osobou 

a) Plně se orientuje  

b) S podporou  

c) Neorientuje se  

 

24) Pobírá senior příspěvek na péči a v jakém stupni 

a) Nepobírá 

b) Má zažádáno 

c) 1. stupeň 

d) 2. stupeň 

e) 3. stupeň 

f) 4. stupeň 

 

25) Z jakého důvodu žádáte o dlouhodobý pobyt v domově pro seniory a co od něho 

očekáváte?  

 

 

 


