
Kwest王o舶r主調Sz do oceⅢy Syt同c辞soe車血○○S職歴ec震職ej

OsobyしIbiegajac匂Si? O OrZeCZenie stopnia niepeInosprawno§ci

W celu uzupelnienia dokumentaqji prosimy o wype砧enie poni2szego kwestionariusza, kt6ry b?dzie podstawa

do dokonania oceny Pana/i sytuaqii spolecznQj. Wypehiony kwestionariusz nale2y dostarczy6 do Mi匂skiego Zespotu

ds. Orzekania o Niepe血osprawnodei w MysIowicach ul.Brzezidska 2l nqjp6Zni匂do dnia komig扉.

Dan○ ○sobowe:

晶l中れa7高sko

Adres pob)/tu i/lub zamiesz」a11ia

Stan cyw冊y

Sytuacja rodzinna:

Czy ma Pan/i dzieci?　a) tak

Je§1i tak to wjakim

Data urodzenia

Z kim Pan/i mjeszka (PrOSZ? Wymieni6 wszystkie osoby wsp6lnie mieszkajace i zaznaczy6 jaki jest z nimi

StOPie育pokrewie壷twa)?

Sytuacja mieszkaniowa:

=cjcst pokoi (llic liczac

Na kt6rym pi?trZe Zn砧d巾e sie mieszkanie?……,.………….……….….

Czy w budynku znajd可e si? Winda?　　　　a) tak b) nie

Jaki jest rodzdy ogrzewania

Czv mieszkal-ie dostosowane.iest do Palla/i niepe事nospraw11OSci? JeSli nie to jakie zmiany b母可potrzebne

Wg

Zr6d霊o utrzvmania i svtuacja materiaIna:

Z czego utrzyn垂e si? Pan/i i osoby z Panem/nia zamieszkし塙ce (WynagrOdzenie za prac?, renta, emerytura,

Charaktervstvka zdo!nbsti do samodzie萱nei e巴ZYStenC旺

Pmi卒中ぐcね-4ymienione ′7ie妨re c少mo帝i砂cia cY)(カiemego. Pro'高砂。 ZaZn(IC乞enie高a諦t旬O句,。Wiぐ(ki, k高ra

′7(中りICi γ,子細i(つPm有i ,中7I(了ぐノダ佃でO三有用0証i).

〃　Wykonywanie podstawowych czynnosti zwi雀ZanyCh z utrzymywaniem higieny osobistej takich jak

mycie przy umywalce/miednicy, tOaIeta jamy ustnej, CZeSan!e SIe:

Samodzielnie ��

(Zpon10C車用南osoby ��

Wog6すenieiestemwstaniew)kona6tychczymodei 鳴�

i(dodatkowyopis) ��



c九czvnno喜cj

(dodatkowy opis)

〃　Kapan萱eSleZeSZCZe如lnymuwzglednieniemwchodzeniaiwychodzeniazwanny: 

Samodzielnie ��

Zpomoc雀imQiosoby ��

1eSte111 1l- St劃11e ll 」{011震い「dl C

(dodatkow〉「 Opjs)

置　Spo亙ywanieposiIk6w 

Samodzielnie ��

Zpomocainn匂osoby ��

Wog6leniejestemwstaniewykona6tychczynnoSci ��
l(dodatko¥vyOPis) ��h�X�X�X�X�X�X�B�

置　C乙yk〇億t「o量山eP種n/iezy晴れO宛i魔神o書q脅王e棚e? 

Tak ��

Nie ��

MiejscenadodatkowyopIS ��

Charaktc賞|∴StYha zdolnoSci do DOruSZania sie:

Prの.~'考Z〔若na。少と偽を()母,ie訪7ie apiッ, C,har〔/短eりZ所q。e Pa耽読?lq ";少〃7 =C/kre高e

Poruszaniepomieszkaniu 

Samodzielnie ��

Samodzielnieprzypomocynp.laski,k車balkoniku,na ��

W6zkui11Walidzkim,inne言akie?.… 

Tylkoprzypomocyim匂osoby(os6b) ��

言十〇如lellieiestm1¥¥S亡alliec重lOdz売pomieszk創liu、【 

estem OSO最中C牽C雀

〃　C町冊γ葺h 尾Gｦ���鬻�6�ﾖ�ｦF�S��

Samodzielnie �� ��

Samodzielnieprzypomocynp.laski,kuI言tp 剪�

Samodzielnie,alewtowarzystwieim匂osoby/os6b 剪�

Prz)′　POmOCy �5�%｣�R�(np.w6zekinwalidzki ��

‖Ⅵ告OW’a「アシ「StWie諭neうosobヽ布s6b 

Ⅵ′’ogdlc l「ic

( dc竜atko

micszka霊l i a

Charaktervstvka zdolnosti do orowadzenia望OSDOdarstwa domowego:

Prosze zaznaczyC o吻owiec% h6ra "勿l印i匂apirtye Pana有r巧胸擁



Robienie zaku

Samodzie!nie

Samodzie岨e. ale t¥′lko p±dstawowe申e「Ⅵ′SZ?岬Otl‘Zeby

C∠amnle Wし m imla OSOba

(dodatkowy opis)

Charaktervstvka zdolno§ci do porozumiewania sie z innvmi ludzmi:

Zpom乞子j poくね′少Ch (plSOW prO.SZf ZaZnaC少C wsそyStkie /e,新ore †nyS似砂q w Panaイco(ZzienJ砂m 4)C訪.

Mam k富0 ze料曙C競e鵬:

Nie ��

(dodatkowyopisnp.niedoslysz?,WOg61enies†ysz?, ��

POtrZebnymiaparatsluchowyitp.) 

Mam kIo

Mam klopoty z pami撃i午臆je鉦tak工O 11a C7ym One pOleg函(llp. O C7)m 7aPOmillam)

(mi匂sce na dodatkowy opis)

Charaktervstvka sDraWnOSci narzadu wzroku:

Zponi乞〆pocわ型ch apisbw prosze zaz”a`砂在e. %re `わ砂czq Pana方

"　Czy章a調布香s坤: 

!Bcz亘ryciaokl'lar諒了(SQCZe、、′CkkontaktowyCh.Iupy) ��

Beztrudno§ci,・aleprzypomocyokular6w(SOCZe示言古 ��

kontaktowych,lupy) 

ZtrudnoSciamimimOkorzystaniazokular6w(soczewek ��

kontaktowych言upy) 

Poslug車esi?-iezykiembrajla ��

Niejestemwstarrieczyta信p!Sa6nawetkorzyst棚CZ ��

POmOCy SPrZ印w dla os(紀　stabo widz脅CyCh oraz nie

POStugujC Sl?」?Zykicm br砧1a

!nne- Widz? dobrze, ale nie czytam i nie pisz? Z imych

PrZyCZynJakich? (np. ze wzgledu na upoS喜edzenie

PSyChiczne, braki w wyksztalceniu…… …… …‥)

?



Charaktervstvka zdoInoSci do udzielania wsDarCia DrZeZ 6rodowisko sDOIeczne. instvtucie.

"　Czy korzysta Pan/i z pomocy innych os6b i instytucji (np. rodziny, Znajomych, S雀Siad6w, Organizacji

掌二三三三三三三竺二二十へ--○○- ○ ○「---喜-葛臆○○ 」

4

」eま= tak to k亡oしIdziela

"　Czypotrzebna.iestdodatkowapomoc? 

丁ak ��

Nie ��

Je銅tak,tOWjak由formieiktomialby書直udziela6 ��

OSwiadc∠am言∠ podane pr∠e∠e mnie infomaq!e S雀PraWd∠iwe.

m萱句SeOWO§` i daほ pod甲S W正oskodawcyしub

OSOby skねd砧apey wmOSek w imieniu wnioskodawc)′


