תאריך_______________ :

שם העו"ס ____________________

הערכת צרכים
המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת
ראש המשפחה:
שם משפחה:

שם פרטי:

מצב משפחתי:

מספר ת.ז: .

תאריך לידה:

ארץ לידה ותאריך עליה:

מספר ילדים:

שם האב:

האם ניצול שואה:

רווק  /נשוי  /פרוד  /גרוש  /אלמן

כן  /לא

בת זוג ראש המשפחה:
שם פרטי:
שם משפחה:

מספר ת.ז: .

תאריך לידה:

ארץ לידה ותאריך עליה:

מצב משפחתי:

מספר ילדים:

שם האב:

האם ניצול שואה:

רווק  /נשוי  /פרוד  /גרוש  /אלמן

כן  /לא

רחוב ומספר:

מספר טלפון בבית:

האם מתגורר לבד :כן  /לא

האם זקוק לפינוי בשעת חירום:

מספר טלפון נייד:
מעלית  :כן  /לא

כן  /לא

בני משפחה המתגוררים עם הפונה:
שם

שנת לידה

יחס קירבה

תעסוקה ומקורות הכנסה:

שם

שנת לידה

יחס קירבה

תעסוקה ומקורות הכנסה:

הערות:

בני משפחה משמעותיים:
שם

שנת
לידה

יחסי קירבה

הערות

המטפל  /התומך העקרי בפונה:
_______________________________________________
האם מעוניין לשמוע/לקבל הסבר על ייפוי כוח מתמשך ? כן  /לא

טלפון

דירת הפונה:
דירה מוזנחת:

ציוד בסיסי:

כן  /לא

נא פרט:
____________________________________

כן  /לא

_______________________________________
___
בעלות על הדירה:
שכר דירה פרטי

כן

/

לא

שכירות מגוף ציבורי

דירה בבעלות המשפחה

אחר

מקורות הכנסה:
קצבת זקנה

קצבת זקנה
בתוספת השלמת
הכנסה

פנסיה ממקום
עבודה

קופת חולים:
______________________

תשלומים לניצולי
שואה

אחר

שם הרופא המטפל:
_____________________

מצב בריאותי :תפקודי ,קוגניטיבי ורגשי
עצמאי  /תשוש  /סיעודי  /תשוש נפש  /מחלת
נפש

זכאי לגמלת סיעוד :כן  /לא

פירוט:
_______________________________________________________________
_
_______________________________________________________________
_______
האם הפונה נראה מוזנח  :כן  /לא
__________________________________________
האם נראו חבלות/מכות/פצעים על גופו של הפונה :כן  /לא
__________________________
עיסוק בעבר:
עיסוק (לצורך פרנסה) בהווה:
תחומי התעניינות בהווה__________________________________________ :
אם הולך למועדון ו/או מרכז יום:

_____________________________________________
מערכת היחסים עם בן/בת הזוג_______________________________________ :
___________________________________________________________
___________________________________________________________
מערכת יחסים עם בני משפחה אחרים___________________________________ :
___________________________________________________________
___________________________________________________________
האם הפונה מסייע מבחינה כלכלית לבן משפחה :כן  /לא
אם כן ,פרט:
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
מערכת יחסים עם חברים ,שכנים והסביבה________________________________ :
___________________________________________________________

ריכוז צרכים:
קהילה תומכת

מתנדב

מרכז יום

עזרות חומריות

ארוחות חמות

עזרה ביתית

חוק סיעוד

מיצוי זכויות

סיוע משפטי

מטז"ית

סל מזון שותף או לחגים

בודד  /ערירי

חונכות תלמידים

מועדון חברתי

אחר

בעיות הדורשות התערבות:
_________________________________________________
_______________________________________________________________
______
בקשות הפונה ו/או המשפחה:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
האם מסכים ששמו יועבר לרשומות בעירייה לצורך הכנסה לפרוייקטים שונים :כן  /לא

