SKPS
Tazatel:

Název a lokace (obec)
zařízení:

Datum:

Číslo respondenta:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE RESPONDENTA
Hlavní diagnóza:
Vedlejší diagnóza:
Instrukce pro tazatele: včetně psychiatrických onemocnění, závislostí i somatických onemocnění
Rok narození:
Pohlaví:

Muž

1

Žena

2

Rodinný stav:

Svobodná/ý bez stálého partnera /partnerky
Svobodná/ý se stálým partnerem /partnerkou
Vdaná/Ženatý
Rozvedená/ý
Vdova/Vdovec
Instrukce pro tazatele: rozvedený se stálým partnerem kódujte jako “2”

1
2
3
4
5

Národnost:

1
2
3
4

Česká
Slovenská
Ukrajinská
Vietnamská
Jiná (uveďte): __________________________________

5

Současné bydliště (uveďte název
obce a okres):
Nejvyšší dosažené vzdělání:

Základní
Vyučen/á bez maturity
Středoškolské
Vyšší odborné/Vysokoškolské (Dis., Bc.)
Vysokoškolské (Mgr., Ing.)
Vysokoškolské (postgraduální/doktorské)

1
2
3
4
5
6

BYDLENÍ A PRÁCE
1. Kde/v jakém typu zařízení v současné době bydlíte? Uveďte nejčastější.
Vlastní byt/dům
V bytě/domě příbuzných/známých
Nájem od soukromé osoby
Nájem obecního bytu

1
2
3
4

Domov pro seniory
Domov pro osoby se zdrav. postižením
Ubytovna
Noclehárna

9
10
11
12

Chráněné bydlení

5

Bez domova

13

Azylový dům
Domov se zvláštním režimem
Dům na půli cesty

6
7
8

Dlouhodobá hospitalizace (více než 1 rok)
Sociální bydlení (včetně podpory
samostatného bydlení)

14
15

16
Jiné (uveďte): _____________________
Instrukce pro tazatele: čerpání podpory sociálního pracovníka je podmínka sociálního bydlení, není to
např. startovací byt nebo "sociální" byt apod., které některé obce také už leta mají; mezi “jiné”
uvádějte např. sociální rehabilitace – pobytová forma, tréninkový byt v rámci PN, sociální lůžka

2. S kým v současné době žijete v jedné domácnosti? (Možné označit více odpovědí)
Bydlím sám/sama
S partnerem/partnerkou
(manželem/manželkou)
S dětmi

1

S rodiči

4

2

S jinými příbuznými

5

3

S někým jiným

6

3. Jaká je v současné době Vaše pracovní pozice? (Uvažujte i neplacené formy pracovních aktivit.
Možné označit více odpovědí)
Zaměstnanec na otevřeném trhu práce

1

3

Nezaměstnaný/á – registrovaný/á na ÚP
Nezaměstnaný/á – neregistrovaný/á na
ÚP
V invalidním důchodu

OSVČ

2

Chráněné pracovní místo na OTP
Chráněné pracovní místo u
poskytovatele sociálních služeb
Sociální firma
Tréninkové místo
Brigáda

8

10

4

Ve starobním důchodu

11

5
6
7

Žena/Muž v domácnosti
Student/ka
Dobrovolník/Dobrovolnice

12
13
14

9

15
Jiné (uveďte):______________________
Instrukce pro tazatele: otevřeným trhem práce (OTP) se rozumí pracoviště s nadpoloviční většinou
zaměstnanců bez psychiatrické diagnózy; pokud je klient zaměstnán na CHMP jako asistent v daném
zařízení, kódujte jako OTP
4. Uveďte celkový počet odpracovaných hodin za uplynulé 3 kalendářní měsíce (celkový počet
odpracovaných hodin na pozicích 1 až 7 z otázky č. 3):

5. Jaký byl Váš celkový čistý měsíční příjem za uplynulý kalendářní měsíc?
0 – 2 500 Kč
2 501 – 5 000 Kč
5 001 – 10 000 Kč
10 001 – 15 000 Kč
Odmítl/a odpovědět:

1
2
3
4

15 001 – 20 000 Kč
20 001 – 25 000 Kč
25 001 – 30 000 Kč
30 001 Kč a více

5
6
7
8
9

6. Zahrnuje Vámi uvedený čistý příjem nějaký mimořádný příjem (např. zisk z prodeje/investice,
zpětně vyplacené dávky, jednorázový sociální příspěvek)?
ANO

1

NE

2

7. Kterou z následujících peněžitých dávek jste čerpal/a v uplynulém kalendářním měsíci? (Možné
označit více odpovědí)
Starobní důchod
Invalidní důchod
Podpora v nezaměstnanosti
Nemocenská
Příspěvek na živobytí

1
2
3
4
5

Příspěvek na péči
Příspěvek na bydlení
Přídavky na dítě
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc

6
7
8
9
10

PŘÍJEM SLUŽEB
8. Byl/a jste v posledních 90 dnech hospitalizován/a v některém z následujících typů zařízení?
Pokud ANO, uveďte prosím počet dní v hospitalizaci v daném zařízení v posledních 90 dnech.

A) Psychiatrické oddělení všeobecné nemocnice
B) Psychiatrická léčebna/nemocnice – příjmové oddělení
(včetně center krizové intervence)
C) Psychiatrická léčebna/nemocnice – oddělení následné
péče
D) Všeobecná nemocnice z důvodu psychiatrické diagnózy

ANO

NE

1

2

1

2

1

2

1

2

Pokud ANO, uveďte
počet dní:

9. Využil/a jste v posledních 30 dnech některé z následujících forem péče a služeb? Pokud ANO,
specifikujte, kolikrát celkem za posledních 30 dní byla daná služba čerpána v rámci hospitalizace a
kolikrát celkem za posledních 30 dní byla daná služba čerpána v komunitě či ambulantně. Následně
uveďte průměrnou délku jedné intervence v minutách (souhrnně za komunitu i hospitalizaci).

Pokud ANO, kolikrát (vypište číslicí)
HOSPITALIZACE

KOMUNITA

Průměrná
délka (min)

A) Psycholog (pouze individuální intervence)
B) Psychiatr (pouze individuální intervence)
C) Sociální pracovník (pouze individuální intervence)
(poradenství, případové vedení)
D) Jiná individuální práce (fyzioterapie,
kinezioterapie, tréninkové aktivity, nácviky)
E) Skupinová práce (denní stacionář, centrum
denních aktivit, sociálně-terapeutické dílny)
F) Skupinová práce v rámci hospitalizace
(komunity, terapeutické skupiny,
psychoedukace, nácvikové dílny, sociální
rehabilitace)
G) Krizová intervence, včetně telefonické a
chatové (online) krizové intervence
H) Výjezd asertivního multidisciplinárního týmu

×××

I)

Neformální péče rodiny

×××

J)

Neformální péče – církevní instituce apod.

×××

K) Pečovatelské služby

×××

L) Svépomocné skupiny
M) Volnočasové a společenské aktivity (divadlo,
koncert, výstava, skupinový výlet aj.)

KONTAKT S TRESTNĚ PRÁVNÍMI INSTITUCEMI
10. Byl/a jste v posledních 3 měsících v kontaktu s některou trestně právní institucí? Pokud ANO,
specifikujte v tabulce níže typ instituce a uveďte kolikrát celkem.
ANO

1

A) Policie ČR
B) Noc strávená na Protialkoholní záchytné stanici
C) Probační a mediační služba ČR (PMS ČR)
D) Noc strávená ve vazbě nebo vězení
E) Stání u soudu

NE (pokračujte k otázce č. 11)

2

ANO

NE

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Pokud ANO,
kolikrát:

UŽÍVANÉ LÉKY
11. Užíváte v současné době depotní léky? Pokud ANO, specifikujte v tabulce níže množství účinné
látky v jedné dávce a interval užívání léku.
ANO

1

NE (pokračujte k otázce č. 12)

Množství účinné látky
v jedné dávce (v mg)

Název léku

2

Interval užívání léku v
týdnech

A)
B)
C)

12. Užíváte v současné době nedepotní psychiatrické léky? Pokud ANO, specifikujte v tabulce níže
název léku, množství účinné látky v jedné dávce a kolikrát denně lék užíváte.
ANO

1

NE (pokračujte k otázce č. 13)

2

Celková denní dávka

Název léku

(v mg)

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

13. Trpíte v současné době některou z následujících chorob? Tím myslíme, že Vám lékař řekl, že
trpíte touto chorobou a že se s touto chorobou v současné době léčíte nebo že Vás tato choroba
sužuje.
Kardiovaskulární onemocnění (infarkt,
vysoký krevní tlak, mozková mrtvice aj.)
Onemocnění pohybové soustavy
Onemocnění trávicí soustavy
Onemocnění dýchacích cest
Jiná/é (uveďte): __________________________

1
2
3
4

Poruchy metabolismu (vysoká hladina
cholesterolu aj.)
Diabetes
Poruchy štítné žlázy
Žádná chronická choroba

5
6
7
8
9

