
                                                                                                    číslo žádosti 

Žádost o poskytování služby sociální rehabilitace 
                                                                                                                 

 

Jméno a příjmení žadatele ………………………………………………………… 

Datum narození ………………………. 

Bydliště ……………………………………………………………………………..…….. 

Tel. kontakt ………………………....…email …………………………..….. 

Zákonný zástupce/opatrovník: 

Jméno a příjmení:............................................................. 

Tel. kontakt ………………………....…email …………………………..….. 

 
1. Prostřednictvím sociální rehabilitace chci dosáhnout nebo se zlepšit? 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

…..................................................................................................................................................... 

 

Službu chci začít využívat od: ………………………………………… 

 

Týdenní rozvrh činností, nácviků v Sociální rehabilitaci: 

Pondělí  
o nácvik komunikačních dovedností 
o nácvik úklidový prací domácnosti 
o nácvik činností spojených s nákupem 

Úterý     
o nácvik kuchařských dovedností, příprava jídla 
o relaxace, možnosti trávení volného času 
o nácvik dopravy veřejnými prostředky, plánování výletů, nácvik orientace 

Středa   
o orientace v aktuálních tématech, nácvik péče o druhého člověka, zvíře, květiny 
o nácvik divadelních rolí, trénink paměti, osobní prezentace 
o opakování a procvičování čtení, psaní, počítání, práce s pracovními listy 

Čtvrtek 
o nácvik ručních prací, práce s různými materiály 
o nácvik práce na zahradě, venkovních úklidových prací, údržbářských prací 
o opakování a procvičování čtení, psaní, počítání, práce s pracovními listy 

Pátek   
o nácvik komunikačních dovedností, orientace v čase 
o nácvik tance, pohybových her, cvičení, procházky 
o pohybová relaxace 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    číslo žádosti 
 
 
 
 
2. K dosažení nebo zlepšení ve svých dovednostech budu sociální rehabilitaci využívat 

v  účastnit se programu daného dne (podtrhněte a doplňte): 

a) pondělí       od……....hod. do...........hod. 

b) úterý           od...........hod. do...........hod. 

c) středa         od...........hod. do...........hod. 

d) čtvrtek        od...........hod. do...........hod. 

e) pátek          od...........hod. do...........hod.  

a to:    každý týden /    ob týden /   jinak:................................................... 

 

3. Nad rámec základních činností služby budu potřebovat zajistit podporu v: (zatrhněte, 

příp. doplňte): 

o pomoc při podávání jídla a pití 

o pomoc při zajištění osobní hygieny (pomoc při osobní hygieně, pomoc při základní péči o 

vlasy a nehty, pomoc při použití WC) 

o polohování na vozíku 

o dohled při dodržování léčebného režimu 

o pomoc při oblékání 

o donáška jídla (ve výjimečných případech, např. nevolnost klienta) 

o jiné 

(uveďte):..............................................................................................................................

... 

 

 

 

 
 

 

V ……………………dne ………..          

 

                                                                                     ….…………………………………… 

                                                                                     podpis žadatele, případně opatrovníka 

 


