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Dotazník pro zájemce o pobytovou sociální službu Terapeutická komunita (TK) 

ESTER z. s. ,Bílý Potok 152, 790 70  Javorník 

  

Jméno a příjmení žadatele: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Způsobilost/omezenost  k právním úkonům:   ano  -   ne,           rozsah omezení 

Kontakt na opatrovnici/opatrovníka, nebo osobu blízkou: 

Jméno a telefon: 

 

Jakou máte představu o tom co je Terapeutická komunita? 

 
 
Z jakého důvodu máte zájem o pobyt v TK? 

 

 

 

Jak trávíte volný čas? Vaše záliby? Jak by jste jej chtěl trávit? 

 

 

 

Jestliže nepracujete, čemu se během dne věnujete? (Cílená činnost?) 

 

 

 

Kterou činnost děláte nejraději?  

 

 

Cíl Vašeho pobytu v TK - co zvládat, co zlepšit, co se  naučit?   

 

 

Jakou máte představu o své budoucnosti? 
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Kdo jsou Vaše blízké osoby? 

 

 

 

Užívání a chystání  léků (samostatně nebo za pomocí asistence) 

 

Vztah k léčbě (medikaci) :    je pro mne nezbytná,  jsem s ní smířen, mám své pochybnosti 

 

Umíte popsat své onemocnění a jak Vás ovlivňuje? 

 

 

 

 

Popište své povahové vlastnosti, například zda jste rád sám,  v kolektivu. Jak se vyrovnáváte 

s potížemi, své silné a slabé stránky. 

 

 

Finance 

Nakládání s penězi:          zvládám           částečně zvládám            nezvládám 

Šetřím        nešetřím          Nemám  dost financí       

Jaký je můj měsíční rozpočet pro vlastní osobu? 

Jaký je můj celkový měsíční příjem?    ID:                    Sociální dávky:           Jiné příjmy:  

 

 

Osobní hygienu zvládám dobře   –     potřebuji asistenci    -   nezvládám  

Bydlení v minulosti :   vlastní  s rodinou  jiné – jaké   

 

Vzdělání a dovednosti : 

Nejvyšší dosažené vzdělání : 

Odbornost a dovednosti : 

 

Uveďte další údaje , které se nevyskytly v předchozích  otázkách a jsou pro Vás důležité. 

 

 

 



 

 

Jsem ochoten /ochotná spolupracovat a aktivně se podílet na průběhu terapie, rehabilitace  

a aktivitách, které tvoří  náplň v Terapeutické komunitě? 

 

Rád   Uvidím  Neumím si moc představit Mám silné pochybnosti 

 

 

Podpis žadatele :                                                           Místo a datum : 

 

 

 

 

Vyjádření k žádosti  zákonného zástupce nebo osoby blízké/opatrovníka : 

 

Pobyt v terapeutické komunitě doporučuji       ano  - ne 

 

Dotazník je dle mého názoru vyplněn  realisticky      ano  - ne 

 

Datum  podpisu : 

 

Poznámka:   

v odpovědích  prosíme zakroužkovat nebo podtrhnout vybrané možnosti a nebo doplnit vlastní 

 

ESTER z.s. je vázána ochranou osobních citlivých údajů dle zákona a garantuje  jejich nezneužití. 

Poskytnuté informace jsou  striktně pro potřeby poskytovatele služby, nejsou šířeny ani sdíleny a 

slouží pro nejlepší  možnou  péči o příjemce služby. Příjemce služby dává souhlas  s výše 

popsaným  nakládáním a zdůvodněním týkající se  citlivých  informací  vztažených k osobě 

žadatele. 


