
Anamnestický dotazník 

Kontaktní údaje 

 

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

Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Skutečné bydliště (délka NS – do kdy): ……………………………………………………………………………………………….. 

Kontakt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ČÁST I - Vstupní podmínky 

a) Bytová nouze 
 

Klasifikace dle ETHOS……………..  Rozloha …………………  Dispozice …………….. 

 
b) Potřeba dlouhodobé a intenzivní podpory  

dlouhodobá zkušenost se závažnou bytovou nouzí  

• min. 3 roky za posledních 5 let bez střechy nebo bez bytu (2 body)  ano  ne  

• min. 1/2 roku z poslední 1 rok bez střechy (2 body)    ano  ne  

• min. 1 rok z posledních 2 let bez bytu (1 bod)     ano  ne  
 
zkušenost s institucionální péčí (1 bod):  

• po dobu min. tří let v dětském domově, pěstounské péči výchovném nebo diagnostickém 

ústavu nebo         ano  ne  

• v posledních pěti letech po dobu min. 1/2 roku hospitalizace v psychiatrické léčebně nebo 

         ano  ne  

• v posledních pěti letech po dobu min. dvou let ve výkonu trestu  ano  ne  
 
problematické užívání návykových látek (1 bod) 

• přiznaná, doložená zdravotní dokumentací nebo spoluprací s adiktologickou službou 

ano  ne   
vážné dlouhodobé zdravotní problémy komplikující běžné zařazení do společnosti doložené zdravotní 

dokumentací (1 bod)          ano  ne   
 
opakované ukončení poskytování sociální služby pro osoby bez domova (1 bod):  

• o nejméně 2x v posledním roce nebo 3x v posledních 2 letech ukončen pobyt v azylovém domě 

z důvodu neplnění pravidel azylového domu nebo    ano  ne  

• o nejméně 2x v posledním roce nebo 3x v posledních 2 letech ukončena spolupráce s jinou 

sociální službou z důvodu       ano  ne  
 
naléhavá potřeba terapeutické práce (viktimizace, následky živelných katastrof apod.) (1 bod).  

          ano  ne  
 
 



 

ČÁST II - Kritéria potřebnosti 

Oblast bydlení:   

a) vztah k bydlení 

 noclehárna (5)  bez bytu (5)   ubytovna (4)   azylový dům (4)  

 u příbuzných (3)  podnájem (2)   nájemní (1)   vlastní (0)  

   

b) nájemní smlouva 

 bez smlouvy (5)    délka smlouvy je 1 - 3 měsíce/končící nájemní smlouva (4) 

 smlouva je uzavřená na 1 rok (3)  smlouva je delší než 1 rok (2)   neurčitá (1) 

 

 

c) sociální zařízení  

 nemá přístup k sociálnímu zařízení ani kuchyni (nemůže vařit, musí využít veřejné záchody) (5) 

 omezený přístup ke kuchyni nebo sociálnímu zařízení (např. platí poplatky za použití) (4) 

 kuchyň a sociální zařízení je sdíleno s více osobami (3) 

 vlastní kuchyň nebo sociální zařízení (2) 

 vlastní kuchyň i sociální zařízení (1) 

 

d) Hygienické podmínky 

Odráží hygienické podmínky na ubytovně. Tedy to, zda se na ubytovně vyskytují škůdci, plísně, vlhkost atd., zdali je obydlí přiměřeně 

vytápěno. (Pokud uživatel přespává na noclehárně či na ulici, má automaticky 5 bodů) 

 v obydlí se vyskytuje vlhkost, plísně, škůdci, není (či nedostatečně) vytápěno (5) 

 v obydlí se vyskytují 3 ze sledovaných jevů (4) 

 v obydlí se vyskytují 2 ze sledovaných jevů (3) 

 v obydlí se vyskytuje pouze jeden ze sledovaných jevů (2) 

 v obydlí se nevyskytují škůdci, plísně, vlhkost, je dostatečně vytápěno (1) 

 

Které jevy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oblast sociálních vazeb 

Vyjadřuje, zda jsou zachovány u uživatelů kontakty s rodinou a přáteli, kteří nesdílí s uživateli obydlí (ubytovnu), a zda má uživatel 

možnost ovlivnit možnosti návštěv ve svém obydlí. (př. Může svobodně rozhodnout, kdo jej navštíví, př. Může přijímat návštěvy jen se 

souhlasem majitele). 

a) Rodina 

 Rodina s pěti a více dětmi, samoživitel s dětmi (6) 

 Vícegenerační rodina (5) 

 Rodina se čtyřmi dětmi (4) 

 Rodina s jedním až třemi dětmi (3) 

 Pár (2) 

 Jednotlivec (1) 



 

b) Sociální kontakty 

 nemá kontakt s rodinou (3)     nemá kontakt s přáteli (3) 

 omezený kontakt s rodinou (2)    omezený kontakt s přáteli (2) 

 neomezený kontakt s rodinou i (1)     neomezený kontakt s přáteli (1) 

 

c) Násilí v rodině - i v minulosti  

Fyzické     Psychické 

 intenzivní (3)      intenzivní (3) 

 občasné (2)     občasné (2) 

 vůbec (1)      vůbec (1) 

 

 

Oblast zdraví 

Zahrnuje všechny osoby v domácnosti, pokud je v domácnosti více osob se zdravotními obtížemi, nebo potřebou specifické lékařské 

péče (specialisty) první osoba dostává body dle nastavených hodnot, každá další pak polovinu dané hodnoty.  

a) Zdraví 

 

 je akutně nemocen, nyní je léčen (má zdravotní obtíže, závislost, psychické potíže - nespavost,  

    nervozita, úzkost, strach aj.) (5) 

 je dlouhodobě nemocen, a teď je stav horší (má zdravotní obtíže, závislost, psychické potíže -  

   nespavost, nervozita, úzkost, strach aj.) (4) 

 je dlouhodobě nemocen, ale teď je stav dobrý (má zdravotní obtíže, závislost, psychické potíže -     

   nespavost, nervozita, úzkost, strach aj.) (3) 

 má občasné zdravotní potíže (2) 

 plně zdráv (1) 

 

b) Dostupnost 

Má praktického lékaře:   Ano  Ne   

Má zubního lékaře:   Ano  Ne   

Chodí na preventivní prohlídky:  Ano  Ne   

Musí užívat dlouhodobě léky:  Ano  Ne  (Ano = 2 bod, Ne = 1 body)  

Zdravotní péče je pro něj finančně dostupná (má dostatek financí na nákup/doplatky léků) 

     Ano  Ne  

Zdravotní péče je pro něj lokálně dostupná (lékař v lokalitě, bez nutnosti dojíždět do jiného města) 

Ano  Ne  

Potřeba speciální lékařské péče (např. adiktolog, psychiatr, psycholog, internista, neurolog, diabetolog 

aj.)     Ano  Ne  

 

 Jiné: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



ČÁST III - Doplňující oblasti  

Tyto oblasti neslouží k hodnocení kritérií, zjišťují doplňující informace pro efektivní vytvoření plánu bydlení.  

Oblast zaměstnání: 

Zaměstnán   Nezaměstnán   Mateřská/rodičovská dovolená    

Invalidní důchod  Starobní důchod  Pečující osoba   

 

Oblast evidence UP 

Je evidován  Není evidován   Není evidován dobrovolně   Sankčně vyřazen  

Má nárok na podporu v nezaměstnanosti?  Ano  ne  

 

Oblast finanční: Příjem rodiny 

 

Příjmy: celková výše …………………………………………………………………………………………………………………… 

Složení:  

Plat …………………………   podpora v nezaměstnanosti ………………………… 

příspěvek na živobytí ………………………… doplatek na bydlení ………………………… 

příspěvek na bydlení ………………………… invalidní důchod ………………………… 

přídavek na dítě ………………………………. výživné ………………………… 

mateřská …………………………………………. rodičovský příspěvek …………………………  

příspěvek na péči ……………………………… MOP ………………………………………………… 

dávky pěstounské péče ……………………. starobní důchod ………………………………. 

 

 

Výdaje: celková výše realizovaných plateb: …………………………………………………… 

Složení 

Nájemné …………………………………………………… Elektřina ……………………………………………………… 

Plyn …………………………………………………………… Odpady ………………………………………………………… 

TV+ Rozhlas ……………………………………………… Jídlo ……………………………………………………………… 

Hygiena ……………………………………………………. Výživné ………………………………………………………… 

Splátky/exekuce ………………………………………. Škola/školka ………………………………………………… 

Cestovné …………………………………………………… Zlozvyky ………………………………………………………… 

Jiné …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Je rozpočet vyvážený?:  ano  ne  

 

Oblast dluhů 

Má dluhy?:   ano  ne  

Počet věřitelů: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Celková výše dluhů: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Celková výše splátky: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dluh 1 (opakuj pro všechny další dluhy) 

Výše dluhu:…………………………………………… Výše splátky: ……………………………………….………………… 

Typ dluhu:  služby (voda, odpad)   nájemné  půjčka/úvěr  pokuta    výživné   



elektřina   plyn   telefonní služby  

Jiné:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Způsob řešení:  exekuce  insolvence  splátkový kalendář   nesplácí  

Splácí řádně: ano  ne  

 

 

 

 

 

"Tímto souhlasím se zapojením do projektu Housing first v Moravskoslezském kraji 

CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0013971" 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Žadatel souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 sb. V platném znění se zpracováním všech 

poskytnutých osobních údajů, a to pro účely vzájemného plnění a záležitostí vyplývajících z 

této žádosti. Osobní údaje budou uchovávány po dobu tří let a správcem údajů je Romodrom 

o.p.s. a Nová Možnost, z.ú. 

 

 

V ……………………………………………… dne ..................................  

 

 

Podpis žadatele: ..................................................................  

  



 
 

Důvody vybrání/nevybrání, doplňující informace: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Body celkem: ……………… 

 

 

Vyplnil:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poslední kontakt:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 


