Příloha č. 1: Dotazník samostatnosti
X; Rok: 2010 – 2011

Dotazník - samostatnost uživatele
Jméno uživatele:
HODNOCENÍ

Jméno asistenta:
1

2

3

4

5

poznámka

ČINNOSTI

Domácí práce:
Praní prádla
třídění prádla
obsluha pračky
pověšení prádla
Umí používat kolíčky na prádlo
žehlení
Umí rozlišit prádlo na žehlení podle materiálu a dle toho
správně nastavit žehličku
úklid prádla
dá prádlo do špíny
odhadne dávku prádla k praní
Péče o vzhled a oblékání
odhadne, co si má obléct
kontroluje čistotu oblečení
úprava zevnějšku
Vaření
umí si vybrat jídlo
připraví si studenou večeři
Umí použít sirky nebo zapalovač
umí si jídlo ohřát
umí uvařit jednoduché jídlo
umí uvařit složitější jídlo
umí uvařit podle receptu
umyje nádobí
utírání nádobí
úklid nádobí
Nákup:
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sestaví jídelníček na týden
sestaví nákupní lístek z jídelníčku
odhadne potřebné mn. peněz
pozná suroviny
nákup v prodejně
Umí nakoupit v prodejně
najde prodejnu s hledaným zbožím
umí nakoupit podle seznamu potravin
pozná hodnotu peněz
přinese paragon
ví, kdy je třeba jít nakoupit
Hospodaření s penězi
rozhodování o útratě kapesného
hospodaří s celou částkou kapesného
umí ušetřit
plánuje co si z našetřených peněz koupí

Ví, kde má založený účet a kolik má našetřeno peněz (a co se dá
přibližně koupit za takové množství peněz)
Ví, co je bankomat a jak se s ním zachází
Úklid bytu:
Uvědomí si nepořádek
Umí ustlat postel
Převlékání ložniny
Výměna ložního prádla
Umí udržovat pořádek ve skříních a skříňkách
Umí uklidit rozházené věci
Umí vyzdobit pokoj
zametání
vytírání
vysávání
obsluha vysavače
udržení pořádku
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mytí oken
uklidí WC
uklidí koupelnu
utírání prachu
Umí pečovat o květiny
Zvládání důl. úkonů dne:
Umí telefonovat (pevná linka)
Umí telefonovat mobilem
Umí posílat SMS zprávy
Umí si nabít mobil

Vstávání
zná hodiny
orientuje se v čase
nastavení budíku
vzbuzení na budík
Včasné uložení ke spánku
ranní hygiena
příprava snídaně
vhodné oblečení
užívání léků
úklid bytu před odchodem
ví, kdy má odejít
Včasné vypravení z bytu
zabezpečí byt před odchodem
zamkne bezpečně byt
Chodí včas spát
Hygiena:
mytí
sprchování
česání
stříhání nehtů
čištění uší
holení
pozná, kdy se má oholit
čištění zubů
intimní hygiena
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Umí samostatně použít WC
Inkontinence
Hygiena na WC: svlékne si věci
utře se
oblékne se
spláchne
umyje si ruce
reaguje na znečišt. prádlo
Menstruace: rozpozná začátek
vymění si vložky
umí zacházet s tampóny
likviduje použité pomůcky
Zaměstnání
Motivace k práci
Představy o vlastním prac. uplatnění
Umí se orientovat na prac. trhu
Umí posoudit své schopnosti
Umí sledovat kvalitu odvedené práce
Rozpozná hierarchie na pracovišti
Zvládá řešit prac. problémy
Zvládá komunikaci se spolupracovníky
Zvládá úklidové práce:zametání
vytírání
utírání prachu
mytí stolů
vynášení odpad. koše
luxování
mytí oken
Práce v prádelně: skládání prádla
žehlení
mandlování
třídění prádla
Práce v kuchyni: mytí nádobí
krájení
čištění zeleniny
používání el. spotřebičů
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používání plyn. spotřebičů
Práce na zahradě: zalévání
hrabání
sázení
pletí a okopávání
odklízení sněhu
Volný čas:
organizuje si svůj volný čas
vymyslí program na odpoledne
vymyslí program na víkend
najde si zábavu během dne
Úřady
Ví, co se vyřizuje na Městském úřadě (občanské průkazy, pasy,
sociální dávky..)
Ví, kde se nachází a co se tam vyřizuje
Zvládá systém pořadových lístků
Ví, co se vyřizuje na poště
hlídá dostatečné množství léků
umí si léky připravit – dávkovat
umí si připravovat a brát léky
Lékaři:
hlídá preventivní prohlídky
objednává se k lékařům
Umí se dopravit k lékaři
dochází k lékařům
Cestování:
Rozpozná číslo spoje
bezpečné přecházení silnice
orientace v okolí bydliště
jízda metrem
jízda tramvají
jízda autobusem
jízda vlakem
umí si vymyslet trasu cesty
zvládne dojet někam podle popisu
Zvládne cestu tam a zpět
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zvládne cestu do zaměstnání nebo místa denních aktivit
zvládne naučenou trasu
zjistí si časy odjezdů
odhadne, kolik času na výlet potřebuje
dodrží časový plán odjezdů spojů
vrátí se zpět včas
Bezpečné používání domácích spotřebičů:
vysavač
žehlička
fén
mikrovlnná trouba
varná konvice
rychlovarná konvice
televize
radiomagnetofon
dálkový ovladač televize
videorekordér
toustovač
vařič
trouba
holicí strojek
Komunikace
verbální komunikace
umí říct své jméno a bydliště
vyjádří své přání:
slovně
alternativní komunikací
Krizové situace:
umí poskytnout první pomoc
umí zavolat pomoc telefonem
požádá o pomoc, radu sousedy
požádá o pomoc, radu neznámé osoby
zná důležitá telefonní čísla
zná adresu bytu
umí si poradit v příp. uniku plynu
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Umí si poradit v případě havárie v bytě
umí použít hasicí přístroj
výměna čistého prádla
včasné uložení ke spánku
včasné vypravení z bytu
Umí číst, psát a počítat
Zvládá jednání na úřadech
Rozpozná, koho si může pustit do bytu a koho ne
Volný pohyb ve městě
V době osobního volna
Během noci
Volný pohyb po domě
Volný pohyb po zahradě
Volný pohyb v okolí
Hodnotící škála:
1) ano, umí, zná, zvládá zcela samostatně
2) s připomenutím samostatně
3) s asistencí uspokojivě
4) s obtížemi s asistencí
5) ne, neumí, nezná, nezvládá ani s asistencí
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Příloha č. 2: Zmapování současné sociální situace uživatele
Zmapování současné sociální situace uživatele
Jméno a příjmení uživatele:
věk:
délka pobytu v DOZP:
Opatrovník:
Vztahová mapa – důležití lidé v životě uživatele:

Návrh na změnu poskytované služby (typu služby) dle pracovníka (v součinnosti s týmem):

Představa uživatele – co by chtěl, kde by chtěl žít, pracovat atd.

Finance:
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Příloha č. 3: Informace o nástroji měření Škály míry podpory (SIS)
Spolu s pokračujícím úsilím o individualizaci sociálních služeb se v České republice začíná
používat nový nástroj individuálního plánování určený pro práci s lidmi s potížemi v učení a s
kombinovaným postižením. Nástroj se jmenuje Škála potřebné podpory, ale známe jej spíš
pod zkratkou původního anglického názvu SIS (Supports Intensity Scale[1]).
SIS byl vytvořen týmem asi 50 odborníků pro americkou organizaci American Association on
Intelectual and Developmental Disabilities. Pro jeho tvorbu byly použity výsledky hodnocení
asi 1.700 lidí s postižením.
Prostřednictvím SIS se zjišťuje míra praktické podpory, kterou člověk potřebuje k tomu, „aby
mohl žít běžný, nezávislý a kvalitní život ve společnosti“, což je shodou okolností J velmi
podobná formulace jako v § 3, odst. a), e) zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. SIS byl
vytvořen za účelem zpracovávání individuálních plánů vycházejících z potřeb a cílů lidí s
potížemi v učení – opět jakoby citace ze zákona o sociálních službách (§ 88) a prováděcí
vyhlášky (standard č. 5).
Vzhledem k tomu, že východiska nástroje jsou totožné s některými klíčovými požadavky naší
právní úpravy pro poskytování sociálních služeb, je SIS nástrojem potenciálně velmi dobře
využitelným v ČR.
Právo na překlad a používání SIS získala v České republice organizace Quip – Společnost pro
změnu. Quip ve spolupráci s firmou Software Production upravil SIS pro používání
poskytovateli sociálních služeb v ČR. SIS je dostupný on-line jako tzv. eQuip mini. Krátkou
videoukázku používání SIS můžete shlédnout zde: http://www.equip.cz/equip_show/mini.php
Dostupné z http://www.kvalitavpraxi.cz/zpravodajstvi/mereni-potrebnepodpory.html?action=print
Další informace na: https://www.e-quip.cz/equip_show/index.php
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Příloha č. 4: Plán přechodu paní L.
L. T. si přála odejít do chráněného bydlení v Sokolově od srpna 2010. Na přechod se již
začala postupně připravovat. Zimní dovolenou prožila u sestry a její rodiny. Sestra při
rozhovorech s pí ředitelkou a sociální pracovnicí uvedla, že bude respektovat rozhodnutí L.T.
odejít bydlet do ch.b. L. T. přesto po rozhovorech se sestrou a švagrem nyní váhá, zda
nezůstat raději v DOZP ,,Pramen“. Projevila obavy, zda by vše potřebné k novému způsobu
života zvládla.
Domluvily jsme se, že se bude dále připravovat na přechod do ch.b., bude jí vytvořen
plán přechodu a znovu se sejdeme začátkem února a přehodnotíme, co se již nového naučila
i jestli nadále přetrvávají obavy z nezvládnutí některých věcí a nového způsobu života.
1) Hospodaření s penězi
Hospodařit s penězi začne L. T. od ledna 2010 samostatně za dohledu kmenové pracovnice
O. H.. Proběhlo předání zůstatku finanční hotovosti z minulého roku a nadále se bude
postupovat dle individuálního plánu.
a) L.T. bude samostatně plánovat výběr peněz a vždy 15. každého měsíce nahlásí
ekonomovi zařízení, zda si přeje příští měsíc obdržet finanční hotovost (zůstatek z příjmů po
uhrazení výdajů za pobyt a stravu v DOZP ,,Pramen“) nebo zda tato hotovost bude uložena
na účet jmenované.
b) L.T. ví, že se může pravidelně informovat u sociální pracovnice, kolik peněz má již na
účtu našetřeno a plánovat spolu s kmenovou pracovnicí, co by si ráda za našetřené peníze
zakoupila. Byla informovaná, že se jedná o nákupy dražších věcí ( křeslo, lednička, nádobí....).
c) Každý měsíc musí L.T. dát stranou peníze na nutné výdaje. Jedná se o finance na léky,
baterky do sluchadel, pedikúru, jízdné.
d) Dále musí počítat s výdaji za hygienické potřeby, kávu, čaj, dobroty ke kávě.
e) Dopředu je třeba přemýšlet o tom, zda nebude potřebovat koupit oblečení, boty, má
v plánu výlet nebo nějakou mimořádnou akci a pod.
f) Nákupy v obchůdku v zařízení a v obci bude L.T. provádět samostatně. O nákupech
v Mar. Lázních se bude domlouvat s kmenovou pracovnicí a budou dodržovat již zavedený
systém. L.T. dojede sama do města, kde na ní počká kmen. prac. a nakoupí společně.
g) O.H. vysvětlila L.T. vedení účtů. Je třeba si u všech nákupů vyžádat účtenku a nalepit ji
do připraveného sešitu spolu s datem nákupu a uvedením zakoupené věci. Sešit účtů má již
uživatelka zavedený. Sama si do něj zapsala obdrženou finanční hotovost - zůstatek
z minulého roku.
Na konci každého měsíce kmenová pracovnice společně s uživatelkou provedou
kontrolu účtů.
h) Do pokoje jí bude pořízena zamykatelná skříňka nebo zařízeno uzamykání zásuvky, kde
by mohla mít bezpečně uloženy peníze, mobil a další cenné věci. Kmenová pracovnice se
bude informovat o možnostech, jak toto zařídit.
i) L. T. bylo nabídnuto, že může mít větší peníze uloženy u kmen. pracovnice nebo u soc.
pracovnice a vybírat si je odtud postupně, aby se omezilo riziko ztráty nebo zcizení.
Uživatelka bude o této možnosti uvažovat.
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2) Nakupování
Nákupy v Mnichově provádí uživatelka samostatně. Nákupy ve městě s dopomocí kmenové
pracovnice.
3) Cestování
Cestování do M. L. zvládá celkem samostatně. V rámci výuky sociálních dovedností při
večerní škole probíhají tyto nácviky:
- nácvik zakoupení jízdenky v autobusu (ZTP/P, případně nahlásit doprovod zdarma, zhruba
vědět, kolik to bude stát)
- opakování autobusových zastávek v Mar. Lázních (Koliba, Exelsior, Haná, Nádraží),
zapamatovat si ke každé zastávce důležité body k jejímu rozpoznání, naučit se, kde je
potřeba vystoupit, když chci jít do Kauflandu, do knihovny apod.)
Cestování a orientaci po Sokolově se bude učit později, pravděpodobně s asistentem, se
kterým bude spolupracovat nadále v Sokolově.
4) Vaření
V zařízení již funguje kroužek vaření, kterého se uživatelka zúčastňuje. Tento kroužek vede
kmenová pracovnice L.T. O. H.. Uživatelky vaří přibližně jednou měsíčně, společně plánují, co
uvaří, nakupují i stolují. Nyní se O. H. soustředí na přípravu jednoduchých, např. instantních
pokrmů, které by uživatelky mohly později zvládnout uvařit zcela samostatně.
Později bude probíhat intenzivnější nácvik vaření s asistentem.
5) Praní, žehlení, úklidy
Úklid zvládá uživatelka zcela samostatně, Ráda by se naučila prát a žehlit.
a) Na oddíle domluví kmenová pracovnice den praní a žehlení, který bude L. T. dodržovat
a s uvedenými činnostmi jí bude pomáhat vždy sloužící pracovník v přímé péči na I. oddíle.
Prát i žehlit bude tedy uživatelka vždy jednou týdně.
b) L. T. společně s kmenovou pracovnicí zakoupí sušák na prádlo, prášek na praní, aviváž a
kolíčky na prádlo, žehličku si prozatím zapůjčí, žehlit bude na stole.
c) Špinavé prádlo již nyní ukládá do svého koše na prádlo. Nebude ho ale nyní odnášet do
prádelny, ale sama prádlo vypere.
d) Pračka je společná ve druhém patře. Prádlo rozdělit podle barev zvládne, zda zvládne i
rozdělení dle materiálů bude zkontrolováno.
e) Kmenová pracovnice naučí L. T. pračku obsluhovat.
f) L. T. si sama prádlo pověsí na sušák ve svém pokoji. Zpočátku kontrola.
g) Žehlení bude probíhat na stole v pracovně. Obsluhovat žehličku naučí L. T. kmenová
pracovnice, dohled nad žehlením bude mít vždy sloužící pracovník v přímé péči.
Revize plánu dne 20. 1. 2010 – Praní bude probíhat každý pátek.
Žehlení každé pondělí. Sušák na prádlo se nevejde do pokoje, uživatelka bude tedy sušit v
sušárně.
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6) Na čem lpí, co je pro ni důležité
Ranní káva
7) Lékaři
Seznam a další informace dodá vrchní sestra v zařízení.
8) Seznámení s prostředím v Sokolově
V dohledné době plánujeme výlet s uživatelkou do Sokolova. Chtěli bychom jí ukázat byty,
které se pro ch.b. připravují. Dle počasí, procházka po městě, oběd v restauraci.
Později naplánovat cesty do Sokolova s asistentem.
9) Dokumentace
Veškerou dokumentaci shromáždí a připraví pro přechod sociální pracovnice.
L. T. má plnou způsobilost k právním úkonům.
10) Stávající sociální vazby
Mgr. J. R. – sestra a její rodina. Sestra je zároveň opatrovnicí, s ch.b. souhlasí. Vztahy jsou
silné, pro L. T. velmi důležité. Mohou být zachovány na stejné úrovni. L. T. jezdí k sestře na
pravidelné návštěvy, tráví u ní Vánoce.
M. J., kamarádka, také uživatelka DOZP,,Pramen“. Bydlí spolu na pokoji. L.T. by byla
nejraději, pokud by M. Jandová šla také do chráněného bydlení. Říká, že se jí bude po ní
stýskat. Po odstěhování je možný telefonický kontakt a vzájemné návštěvy.
P. M., přítel z DOZP ,,Stod“. Vazby nejsou silné. Uživatelka chtěla chlapce, bylo jí celkem
jedno koho, tak se začala přátelit s P. Markem. Téměř si nepíší, vidí se zřídka. L. T. by ráda P.
Marka občas viděla, pokud to bude možné. Zároveň plánuje najít si dalšího přítele
v Sokolově.
D. S. – bývalá uživatelka DOZP,,Pramen“, která nyní žije v chráněném bydlení Sokolov. L. T. si
plánuje, že by se navštěvovaly, povídaly by si o Mnichově i novém životě v Sokolově.
Studenti – dobrovolníci – L. T. jim dá na sebe kontakt a pokud bude oboustranný zájem,
mohou si telefonovat, případně se navštěvovat.
11) Odhad potřebné asistence
Nebude potřebovat noční služby.
V počátcích asistence 5 hodin denně.
Později 5 hodin týdně.
12)Technické pomůcky
Naslouchadlo
Uživatelka se začne jezdit kupovat baterie do naslouchadla sama. Kmenová pracovnice počká
v Mar. Lázních na domluvené zastávce autobusu. První nákup provedou společně. Další
nákupy již bude L. T. provádět samostatně. Zdravotnické potřeby jsou nedaleko autobusové
zastávky.
Mobil
L. T. dostala k vánocům mobil, který si přála. Učit se s ním zacházet bude v rámci výuky ve
večerní škole s Mgr. M. M.. Dobíjet kredit si bude samostatně na poště v Mnichově.
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Zpočátku se z někoho domluví, aby šel s ní a pomohl jí. Je možnost se domluvit s uživatelkou
J. J., která si tuto službu již obstarává samostatně.
13) Zaměstnání, zájmy
L. T. by ráda pracovala jako uklízečka nebo pomocná síla v kuchyni, např. u myčky. Nemá
zkušenosti s jinými pracemi.
Zájmy- televize, popovídat si, ruční práce, kuželky
Plán zaučování s Mgr. M. M.:
1. Seznámení s klávesami mobilního telefonu:
- symbol zelený telefon
- symbol červený telefon
- zamykání a odemykání telefonu – naučit se rychle za sebou mačkat dvě klávesy
- jednotlivá písmena, číslice, mezery, velká písmena
2. Psaní zpráv
- seznámení s technikou mačkání jednotlivých kláves – písmena, číslice, interpunkční
znaménka, mezery
- jednotlivé kroky při psaní a odesílání SMS
- hledání správného čísla pro doručení
3. Volání
- ukládání telefonních čísel do paměti
- jakou klávesou zahájit, přijmout a ukončit hovor
4. Práce s nabíječkou
- správné nabíjení telefonu
- manipulace s kabelem
- jak se pozná, zda je telefon vybitý či nabitý
- symbol baterie
5. Dobíjení kreditu
- jak zjistit aktuální stav kreditu
- kde a jakým způsobem se dobíjí kredit
6. Nastavení budíku
- správné nastavení zvonění
- vypínání budíku
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Příloha č. 5: Příklad formuláře Erbu:

Můj erb

Mám rád(a)

Můj život nyní

Nemám rád(a)

Moje sny
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Příloha č. 6: Vyjádření o dosažených schopnostech a dovednostech paní R. při poskytování
služby Podporovaného zaměstnávání Agenturou pro sociální rehabilitaci, Rytmus o. s.
Paní R. uzavřela dohodu o poskytování naší služby 9. 4. 2010. Jejím přáním je
v budoucnu být zaměstnaná jako uklizečka. V současné době proběhlo jednání v Lázních
Františkovy Lázně, kde je zaměstnavatel ochoten zaměstnat osoby s mentálním postižením a
velice dobře spolupracuje. V průběhu měsíce srpna se uživatelka v doprovodu pracovního
konzultanta pojede seznámit se svým budoucím pracovištěm a dohodnout další podrobnosti
týkající se nástupu do zaměstnání.
Paní R. svědomitě dojíždí na týdenní konzultace do Sokolova, účastní se jednou
měsíčně Jobclubu (skupinové setkání věnující se tématu získání a udržení si zaměstnání).
Dohodnuté zadané povinnosti vždy splní.
Během doby – cca 4 měsíců, po kterou paní R. navštěvuje Agenturu pro sociální
rehabilitaci, získala tyto dovednosti a schopnosti:
Oblast cestování a dojíždění do Agentury:
Paní R. se postupně učila dojíždět z Lubů do Sokolova, nejdříve s pracovním asistentem, nyní
samostatně. Dokáže dojít z Domova na vlakové nádraží v Lubech, zakoupit si jízdenku
s použitím ZTP/P průkazu, nastoupit do správného vlaku, během cesty přestoupit v Chebu na
správný vlak jedoucí do Sokolova. Zná časy odjezdů vlaků. Orientuje se ve městě Sokolov při
cestě z vlakového nádraží do Agentury.
Oblast hospodaření s finančními prostředky, nakupování:
V měsíci duben absolvovala Kurs hospodaření s penězi pořádaný naší Agenturou. S podporou
je schopna si nakoupit předměty denní potřeby – potraviny, hygienické prostředky. Učila se
zacházet s kalkulačkou pro potřeby nákupů. Dokáže rozlišit nákup věcí potřebných a
zbytečných s ohledem na množství finančních prostředků, které má k dispozici. Ví, jaké druhy
nákladů jsou spojeny s bydlením v bytě, je si vědoma nutnosti hradit tyto výdaje. Při
cestování do Agentury si samostatně zakupovala svačinu a pití.
Oblast sociálních dovedností:
Paní R. zná a používá základy společenského chování – umí pozdravit, představit se, při
verbální komunikaci vstupuje do řeči ve vhodnou dobu, odpovídá přiléhavě, dokáže požádat
o radu. Zná zásady při jednání se zaměstnavatelem, absolvovala nácvik v modelových
situacích týkajících se hledání zaměstnání, telefonické domluvy se zaměstnavatelem,
pohovoru se zaměstnavatelem.
Oblast použití počítače, telefonu:
Paní R. si s pomocí zaměstnanců DOZP Luby zakoupila mobilní telefon, který již několik týdnů
používá. Dokáže přijmout a ukončit hovor, vytočit telefonní číslo na klávesnici, použít tlačítko
určené k rychlému volání, umí používat nabíječku na telefon.
V Agentuře se učí používat počítač. Zvládne velmi dobře základní obsluhu, tj. používat myš,
klávesnici, napsat text. S podporou zkoušela hledat zaměstnání na internetu. Vypracovala na
základě CD návodu Stepping stones svůj Profesní životopis.
Oblast rizikových situací:
Paní R. je schopná samostatně definovat různé složitější situace, které mohou nastat
například při cestování, při komunikaci s cizími lidmi. Verbálně dokáže popsat správné řešení
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možné rizikové situace (nastoupení do špatného dopravního prostředku, zpoždění
dopravního prostředku, napadení zlodějem, zhoršení zdravotního stavu.).
Vypracovala:
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Příloha č. 7: Harmonogram vzdělávacího programu pro členy TT
Termín

Téma

Rozsah

6 a 9. 11 2009

Individualizace přístupu k uživatelům
Johnová, Baxová

16 hod

26. 1. 2010

Práce s klienty s problémovým chováním
Hynek Jůn

8 hod

25 – 26. 3 2010

Principy chráněného bydlení
Brožová, Šlosárek

16 hod

22 – 23. 4 2010

Systém spolupráce asistenta a klienta
Brožová,Šlosárek

16 hod

18. 5. 2010

Seminář k možnostem pracovního uplatnění
Baxová

8 hod

2. - 3. 9. 2010

Systém spolupráce asistenta a klienta v praxi, plán
klienta, plán asistenta, rizikové situace, obtížné situace
Brožová, Šlosárek

16 hod
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Příloha č. 8: Rozpis vzdělávání pro asistenty přechodu

Program vzdělávání pro asistenty
Termín

Téma a lektor

Rozsah

1. 6. 2010

Uvedení do projektu - prvních 3
asistentů
Jaroslava Sýkorová

0, 75 dne
(6 hodin)

10. 6. 2010

Základy práce sociální pracovnice
Renata Morávková

28. 6. 2010

Supervize
Jaroslava Sýkorová

8-9. 7. 2010

Principy chráněného bydlení
Eva Brožová, Jan Šlosárek

2 dny
(16 hodin)

2. 8. 2010

Uvedení do projektu – dalších 5
asistentů
Jaroslava Sýkorová

3 hodiny

2. 8. 2010

Supervize
Jaroslava Sýkorová

3 hodiny

16. - 18. 8. 2010

Školení pro asistenty
OSA

3 dny
(24 hodin)

4. 10. 2010

Rizikové situace, osobní cíl, plán klienta,
plán asistenta
Eva Brožová, Jan Šlosárek

1 den
(8 hodin)

12. 10. 2010

Supervize
Jan Šlosárek

0, 75 dne
(6 hodin)

15. a 16. 10. 2010

Sexualita a partnerské vztahy
Hynek Jůn, Kateřina Thorová

2 dny
(16 hodin)

1 den
(8 hodin)
0, 75 dne
(6 hodin)
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Příloha č. 9: Zásady přístupu asistentů přechodu k uživatelům
Zásady přístupu asistentů přechodu k uživatelům:
-

-

postupuje podle individuálního plánu přechodu, který průběžně doplňuje a
aktualizuje ve spolupráci s klíčovým pracovníkem uživatele a dalšími pracovníky DOZP
věnuje se individuálně každému uživateli zvlášť, pokud je to potřeba tak i izolovaně
od ostatních klientů, či personálu
svou činnost soustředí především na přechod uživatele ze zařízení do návazných
služeb, zároveň analyzuje a plánuje priority pro další práci s uživatelem po odchodu z
ústavu
zachovává profesionální přístup k uživateli, hranice důvěrného vztahu k uživateli řeší
na supervizi
nedává uživateli svůj osobní telefonický kontakt
neslibuje uživateli nic, co nemůže splnit z pozice své pracovní role a vzhledem ke své
pracovní náplni
neplatí za uživatele, nekupuje mu věci denní potřeby ani dárky
nezve uživatele k sobě domů
nabízí alternativy na způsob trávení volného času s ohledem na finanční možnosti
uživatele, ale neorganizuje uživatel volný čas podle svých představ
snaží se sebereflektovat svoje zájmy a představy a oddělit je od potřeb a zájmů
uživatele a od práce s uživatelem
v prvních měsících poznává uživatele, nejedná unáhleně, pokud je to možné, tak
přání a potřeby uživatele konzultuje s klíčovými pracovníky, příp. sociální pracovnicí
v zařízení a na poradách a supervizích a pak teprve přistupuje k podpoře uživatele
v dané věci.
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Příloha č. 10: Plán asistenta

PLÁN ASISTENTA
Jméno asistenta:
Jméno klienta:
1. Konkrétní cíl:
2. Důvody, které asistenta vedou k tomuto plánu:
3. Historie klienta, situace související s plánem:
4. Co si asistent myslí, že klient na plánu ocení:
5. Vyjádření klienta k plánu (nejen verbální):
6. Předpokládané obtíže v plánu/rizika:
7. Jak je klient zapojen do tohoto plánu:
8. Způsob dosažení cíle, metodika, jak to asistent zajistí, jednotlivé kroky:
9. Jak je do plánu zapojen tým asistentů:
10. Kdo další je do plánu zapojen:

Plán vytvořil:
Datum vytvoření:

Průběh plánu, vývoj, změny v plánu:

Datum revize:
Výsledek revize:
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Příloha č. 11: Plán uživatele

PLÁN UŽIVATELE
Jméno klienta:
1. Co chci. Cíl, kterého chci dosáhnout:

2. Jak plán vznikl, jak mě to napadlo (jak to dal klient najevo):
3. Jaký to má pro mě význam:
4. Kdo mi má pomoci:
5. Kdy by mi měl pomoci:
6. Jak by mi měl pomoci:
7. Co udělám jako první:

Datum vytvoření:
Podpis klienta:
Podpis klíčového pracovníka:
Podpis koordinátora chráněného bydlení:
Průběh plánu, vývoj, změny v plánu:
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Příloha č. 12: Rizikové situace

RIZIKOVÉ SITUACE
Jméno klienta:

1. Popis rizikové situace:

2. Význam této situace pro klienta:

3. Jednotlivá rizika (Co konkrétně by mohlo klientovi v této situaci ublížit):

4. Způsob zabezpečení této situace:

Datum vytvoření:
Datum revidování zabezpečení této situace:

Podpis klienta:
Podpis klíčového pracovníka:

Podpis koordinátora chráněného bydlení:
Popř. podpis opatrovníka/rodiče:
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Příloha č. 13: Plán podpory pro přechod do služby podpora samostatného bydlení

Plán podpory pro
………………………………………………………………
Pro přechod do služby Samostatného bydlení s asistenční službou.
1.Péči o ošacení , oblékání

2. Příprava jídel

3.Konzumace jídla

4. Údržba a úklid domácnosti

5. Koupání, zajištění osobní hygieny
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6. Ovládání domácích spotřebičů

7. Přesun v obci – cestování

8. Účast na rekreačních a volnočasových aktivitách ( zájmy )

9. Využívání veřejných služeb v obci

10. Nakupování a pořizování zboží a služeb

11. Celoživotní učení

12. Udržování duševní pohody

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

13. Osvojení si schopnosti pro svobodné rozhodování

14. Setkávání v rámci domácnosti:

15. Užívání léků

16. Péče o zdraví – dohled
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17. Ovládání emocí

18. Sebeobrana proti zneužívání a vykořisťování

19. Pracovní uplatnění

20. Hospodaření s pen. prostředky

21. Oblast chování
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U vytváření plánu podpory byli:

Vypracovala:
Dne ……………………………………
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Příloha č. 14: Měsíční rozpočet - hospodaření s penězi

Měsíční rozpočet - hospodaření s penězi

KOLIK PENĚZ MÁM NA MĚSÍC……………. Kč
CO VŠECHNO MUSÍM KAŽDÝ MĚSÍC ZAPLATIT, ABYCH MOHL(A)
BYDLET ?

NÁJEM ………………KČ
DO NÁJMU PATŘÍ I POPLATEK ZA TEPLO A VODU

ELEKTŘINA ……………… . KČ
ABYCHOM MOHLI PRÁT, VAŘIT, SVÍTIT

NA CO JEŠTĚ BUDU POTŘEBOVAT PENÍZE?

LÉKY ………………………………………. …KČ
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LÉKAŘE …………………………………………. KČ

NÁKUP POTRAVIN ……………….. KČ

DROGERIE

ČISTÍCÍ

PROSTŘEDKY

CESTOVÁNÍ

OBLEČENÍ

ZÁJMY
NA CO SI CHCI UŠETŘIT?
PROČ JE DŮLEŽITÉ, ABYCHOM SI HLÍDALI MĚSÍČNÍ VÝDAJE?
POTŘEBUJI, ABY MI NĚKDO POMÁHAL S NÁKUPEM A MĚSÍČNÍM
HOSPODAŘENÍM?
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Příloha č. 15: Kruh vztahů

Kruh vztahů
vlož do kruhu jména, nebo obrázky

rodina

placená podpora

jiní důležití lidé

přátelé
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Příloha č. 16: Co je důležité pro člověka z jeho pohledu a co je pro něj důležité z pohledu
ostatních
Nástroj mapování potřeb uživatele - Třídění toho, co je pro člověka důležité z jeho
vlastního hlediska a z hlediska lidí kolem:

Třídění toho, co je pro člověka důležité z jeho
vlastního hlediska a z hlediska lidí kolem:
Jak tento nástroj funguje:
Třídí, co je pro člověka důležité z jeho hlediska (co jej činí šťastným,
spokojeným, naplněným) od toho, co je pro člověka důležité z hlediska lidí
kolem (zdraví a bezpečí, ocenění); přitom usiluje o dobrou rovnováhu.

Jak tento nástroj pomáhá:
Jako způsob zamýšlení se nad situací před tím, než rozhodneme, co dalšího by
se mělo stát.
Jako každodenní nástroj.
Jako součást revidování (přehodnocování).
Jako počátek individuálního, rodinného, nebo týmového plánu.

Náhled:

Důležité pro člověka z jeho
pohledu

Důležité pro člověka
z pohledu lidí kolem

Je potřeba se naučit/znát
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Příloha č. 17: Koncept podporovaného rozhodování
Koncept podporovaného rozhodování – formulář

Dohoda o rozhodování:
Jak tento nástroj funguje:
Pomáhá zamýšlet se nad
rozhodováním, zvyšovat množství
rozhodnutí, která lidé konají a posílit
význam těchto rozhodnutí.

Náhled:
Důležitá rozhodnutí
v mém životě

Jak tento nástroj pomáhá:
Dává prostor pro uvažování o tom,
do jaké míry mají lidé možnost řídit
své vlastní životy.
Vyjasňuje, jak jsou rozhodnutí
konána.
Rozšiřuje možnost výběru a kontrolu
lidí nad vlastními životy.

Jak mám být zapojen

Kdo udělá konečné
rozhodnutí
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Příloha č. 18: Formulář pro zvládání rizikových situací
SITUACE, KTERÉ UŽIVATEL SÁM ZVLÁDÁ
Jméno uživatele:
• oblasti pro zvážení:

-

Cestování:
Zvládá naučené trasy (vyjmenovat)

-

Zvládá samostatně cestovat, kam
Zvládá cestování po celé republice

Nakupování:
- Zvládá nakupovat kdekoliv, jakýkoli sortiment, rozlišuje paragony
poznámka: je třeba něco připomenout?
- Zvládá nakupovat ve známých obchodech (je třeba vyjmenovat), jakýkoli sortiment,
rozlišuje paragony
poznámka: je třeba něco připomenout?
- nakupuje pro vlastní potřebu bez paragonu

-

Domácí práce – zde je třeba vytvořit dle konkrétních situací v úsp
Zvládá vařit (pokud např.: pouze kávu, pak je třeba konkretizovat, plyn, elektrika)
Praní
Žehlení
Luxování
Jiné elektrospotřebiče
Mytí oken
Manipulace s nožem
Rozezná prošlé potraviny

-

Sebeobsluha
holení
kulmování
fénování
sprchování
koupání (pokud např. potřebují asistenci při mytí hlavy, konkretizovat)

-

Mimořádné situace
Zvládá používat telefonní čísla na osoby, které mu mohou pomoci
požádá o pomoc, radu sousedy
pořádá o pomoc, radu neznámé osoby
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-

byl poučen o chování v mimoř. situacích

Zdravotní oblast – zmapovat současnou situaci
1. Lékař
- hlídá preventivní prohlídky
- objednává se k lékařům
- dochází k lékařům
2. Léky
- objednává léky
- vyzvedává léky
- hlídá dostatečné množství léků
- užívá léky
- dávkuje léky

-

Volnočasové aktivity
chodí sám na procházky a na návštěvy, přijímá návštěvy
specifické rizikové situace (chodí plavat, jezdí na koni …)

-

Jednání s úřady
vybírání důchodů
jednání na Poště
kupování kuponů MHD
jednání se soc. pracovníky

-

Částka, se kterou uživatel hospodaří
v případě že hospodaří jen s celým kapesným?

-

Zabezpečení bytu – nevyplňuje se
zamkne byt
kontroluje spotřebiče

Rozsah služeb – současnost v úsp
- Zvládne zůstat sám v bytě i v případě nemoci, kdy je schopen sebeobsluhy
- Rozsah asistence:
noční, odpolední, ranní, každodenní, víkendová
Podpisy :
Datum:
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Příloha č. 19: Příklad zpracování rizikových situací
Práce s rizikovými situacemi u konkrétní uživatelky
SITUACE, KTERÉ UŽIVATEL SÁM ZVLÁDÁ
Jméno uživatele: paní L.
Situace, které samostatně zvládá
Cestování:
Zvládá pouze naučenou trasu Mnichov – Mariánské Lázně a zpět (autobusem).
Nakupování:
S asistencí nakupuje ve velkých obchodech (Kaufland). Samostatně zvládá nakupování
v menších obchodech (drogerie dm, zdravotní potřeby – spíše v malých obchodech, kde si
může říct o pomoc prodavačce). Umí si říct o paragon (doporučujeme, aby si vedla účty trvale
– zvládá si vést sama). Sama chodí v místě bydliště (v Mnichově) nakupovat do obchodu –
smíšené zboží.
Domácí práce
Zvládá si samostatně uvařit kávu a čaj v rychlovarné konvici. Polévku v sáčku, brambory,
česnečku, bramborový guláš, párky. Pizzu apod. z polotovarů zvládne rovněž samostatně.
Zvládne očistit a nakrájet potraviny. Rozezná prošlé potraviny.
Zvládne obsluhu elektrického sporáku, mikrovlnnou troubu, toustovače, el. šlehače.
Zvládne si samostatně roztřídit prádlo podle barev a potřebné teploty praní. Umí komplexně
obsluhovat pračku před i po skončení praní. Umí si sama vyndat prádlo z pračky a pověsit.
Zvládá samostatně žehlení, luxování, vytírání, úklid ve skříních, utírání prachu.
Manipulaci s nožem zvládá.
Sebeobsluha
Umí se samostatně osprchovat, vykoupat, umýt vlasy. Zvládá kompletně sebeobsluhu.
Mimořádné situace
Zvládá používat telefonní čísla na osoby, které jí mohou pomoci.
Umí požádat o pomoc nebo radu sousedy, známé i neznámé osoby.
Byla poučena o chování v mimořádných situacích.
Zdravotní oblast – zmapovat současnou situace
Používá sluchadlo, hlídá si sama, zda má dostatek baterií, umí o něj pečovat. Pouze
s výměnou baterií jí pomáhá vrchní sestra.
V domově vše ostatní zajišťuje zdravotní personál.
Volnočasové aktivity
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Procházky po známém okolí zvládne samostatně. Přijímá i chodí sama na návštěvy.
Jednání s úřady
Umí si poslat dopis, koupit známku.
V domově vše ostatní zajišťuje sociální pracovník.
Hospodaření s kapesným
Hospodaří si z celým kapesným, což je v současné době 1062,- Kč. Plánuje si sama, co vše
potřebuje (nákup drogerie, baterie do sluchadel, léky, obuv, ošacení.). Kmenový pracovník
provádí pouze kontrolu účtů.
Rozsah služeb – současnost v úsp
Zvládne zůstat sama v bytě i v případě nemoci.
V současné době je poskytována celodenní asistence.
Datum:

Podpisy:

RIZIKOVÉ SITUACE
Jméno uživatele: paní L.
Popis rizikové situace:
Samostatné vaření
Význam této situace pro uživatele:
Umět si bezpečně a samostatně připravit stravu.
Jednotlivá rizika:
(Co konkrétně by mohlo uživateli v této situaci ublížit)
Nezvládne použití plynového vařiče.
Nedokáže odhadnout čas a teplotu potřebnou k pečení.
Způsob zabezpečení konkrétních rizik:
Zpočátku vhodný dohled, příp. asistence při vaření. Potřeba každodenního tréninku.
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Příloha č. 20: Prevence umisťování dětí s postižením do ústavů: PODPORA RODIN

Prevence umisťování dětí s postižením do ústavů: PODPORA RODIN,
Milena Johnová
Rozhodnutí umístit dítě do ústavní péče vyplývá často z nejistoty, bezradnosti a nedůvěry ve
vlastní schopnost poskytnout dítěti potřebnou „speciální“ péči a z nedostatku podpory a
pomoci ze strany okolí. Pro udržení dětí s postižením v rodině (případně pro umístění dítěte
z ústavu do náhradní rodinné péče) je nezbytné zajistit několik klíčových prvků podpory
(náhradní) rodiny:

Sdělování diagnózy a prvotní pomoc
Zdravotníci, zejména neonatologové a pediatři by měli vědět, v jaké situaci se ocitá rodina
s postiženým dítětem: jak k rodině přistupovat při narození dítěte, jak sdělovat nepříznivou
diagnózu, jak s rodinou komunikovat, jaké jsou možnosti podpory a návazných služeb.
Sdělování diagnózy by mělo být doprovázeno současnou nabídkou sociální
pomoci: služby rané péče, krizová pomoc a poradenství.
V ČR existuje literatura určená pro zdravotníky, např.: brožurka „…Když není všechno tak, jak
si přáli“, kterou vydala Společnost pro ranou péči. Současně je ale potřeba, aby zdravotníci
měli rodiče kam odkazovat – aby existovala potřebná pomoc, zejména raná péče.
Raná péče
Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se
zdravotním postižením a jejich rodinám. Smyslem rané péče je předcházet postižení,
eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady
sociální integrace. Cílem rané péče je podpořit a rozvinout schopnost rodiny řešit
situaci vlastními silami a předejít trvalé závislosti rodiny na institucích poskytujících
pomoc (prevence umístění do ústavní výchovy).
Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte
vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou
ohroženy faktory biologickými, sociálními a psychologickými.1 Zpočátku službu charakterizuje
spíš krizová intervence, která později přechází v doprovázení, podporu a poradenství. Služba
je poskytována v přirozeném prostředí dítěte (v rodině).

1

Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky života. Právě v období do tří let jsou kompenzační
možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí,
které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Pokud se právě toto období zanedbá, možnosti
vývoje dítěte v určitých oblastech se mohou zcela uzavřít nebo extrémně snížit. Přestože mozek je
schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe
přizpůsobuje změnám v raném dětství.
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Bylo by potřeba udělat analýzu kapacity rané péče v Karlovarském kraji (pro různé cílové
skupiny, např. pro rodiny dětí s postižením zraku funguje plzeňské středisko rané péče, raná
péče pro rodiny dětí s dalšími typy postižení nejspíš chybí) a podle výsledku rozšířit
kapacitu o vlastní regionální zařízení.

Koordinace služeb
Rodiče potřebují „centrum“ kam mohou zavolat, že něco potřebují a dostanou tam
informace a návrh řešení. Na začátku potřebují především kontakty na jiné rodiče v podobné
situaci, na odborníky (raná péče, neurolog …) a literaturu. Později rodiče potřebují pomoc při
zajištění služeb a odborné péče, předškolního/školního zařízení, pomůcek, dávek apod.
Bylo by optimální, kdyby pracovník „centra“ byl schopen rodině pomoci při zpracovávání
individuálních plánů zajištění potřebné podpory při respektování hodnot a potřeb celé
rodiny (plánování zaměřené na člověka).
Centrem může být sociální odbor obce nebo také NNO.

Peer Counseling2
Rodiče potřebují nejen informace ale i osobní zkušenosti jiných rodičů, kteří se ocitli
v podobné situaci. Zajímá je např.: jak to bude ve škole a až jejich dítě vyroste, zkušenosti ze
cvičení Vojtovou metodou (když u toho dítě brečí), jak nejefektivněji postupovat při
podávání žádosti, jak funguje/nefunguje určitá kompenzační pomůcka, kdo poskytuje
potřebnou službu nejlépe atd.
Kontakty na jiné rodiče může podat např. poskytovatel sociální služby, sociální pracovník
obce nebo pediatr na základě dohody s rodiči, na které dává kontakt a kteří jsou ochotni se
podělit se svými zkušenostmi s ostatními.

Docházka do předškolních zařízení a do školy
Děti s postižením musí mít rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání, školní docházce
nikoli v podobě 1-2 hodin domácí výuky týdně. Škola (školka) vytváří pro rodiče přirozenou
podmínku pracovního uplatnění, důležitého předpokladu pro jejich sociální začlenění.
Zaměstnání je současně důležitou součástí oddechu rodičů od náročné péče o dítě
s postižením. Pro dítě je škola zdrojem sociálních kontaktů s vrstevníky, příležitost k učení a
budování sociálního kapitálu (i proto je běžná místní škola výhodnější než škola speciální, kde
jen stěží může jeden pomáhat druhému).
Přístupnost školy je v ČR nutno mnohdy předem zajistit: architektonické bariéry, speciální
pomůcky, podpora specialistů pro učitele ZŠ apod. Informace o zájmu rodin dětí s postižením
o zařazení dítěte s postižením do běžné (speciální) školy by měl sledovat zřizovatel
v předstihu: obec (kraj). Případně rodina ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem
2

…operate on the premise that: the peer counselor provides a role model, the peer counselor can
serve as a link between the person seeking help and the service provider, the peer counselor can
draw on a wide range of unique experiences which cannot be observed by anyone else

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

by měla s předstihem oslovit zřizovatele s tím, že je potřeba zajistit podmínky pro docházku
dítěte do školy.
(I děti s kombinovaným postižením jsou obvykle schopné se účastnit školní výuky v rozsahu
3-4 hodiny denně!)
Vzhledem k právnímu zakotvení povinné školní docházky by asistence potřebná pro
docházku dětí do školy měl zajistit resort školský, nikoli sociální. Rodiny by neměly být
nuceny platit z příspěvku na péči asistence ve škole. Rodiče dětí bez postižení také
nehradí povinnou školní docházku.
Pokud děti s postižením dochází do vzdálenější školy, může být pro rodiče problémem
bariérová doprava a zajištění doprovodů. Dobrým řešením může být zajištění svozu do a
ze školy/školky.

Fyzioterapie/další specifické formy péče
Děti s fyzickým a kombinovaným postižením obvykle pro dobrý vývoj potřebují pravidelnou
fyzioterapii, kterou (podobně jako případné další speciální formy péče) je potřeba
zakomponovat do denního programu dítěte, často v úzké návaznosti na školní výuku.
Pokud není speciální péče dostupná v rámci školy, je potřeba spolupráce školy a
fyzioterapeutického pracoviště (rehabilitační stacionář apod.).
Navazuje na pediatry a další specialisty a dále na ochotu zdravotních pojišťoven hradit např.
fyzioterapii (má být fyzioterapie placena ze zdrojů na sociální služby jako např. v ústavní péči
nebo v denních stacionářích?).

Odlehčení v péči o dítě s postižením
Rodiče se mohou dostat do situace, kdy z různých důvodů budou potřebovat odlehčit od
každodenní péče o dítě s postižením (např. rodič má být hospitalizován, jede do lázní,
potřebuje si oddychnout od náročné péče o dítě). Rodiče mohou sami mít zdravotní
postižení, v jehož důsledku nejsou s to po určitou dobu (týdny až měsíce) denně pečovat
o své dítě s postižením. Pro tento případ je potřeba ve vazbě na individuální situaci rodiny
zajistit respitní pěstounskou péči3 (např. dítě chodí do stejné pečovatelské rodiny na
víkend, po dobu pobytu matky v lázních apod.). Přitom dítě není vytrženo z původní
komunity, navštěvuje stejnou školu atd.
V případě rodin s jedním rodičem musí být respitní pěstounská péče (nebo osobní asistence)
velmi flexibilní – např. při atace roztroušené sklerózy u rodiče může potřeba respitní péče
vzniknout ze dne na den.
Navazuje na vyhledávání vhodných pěstounských rodin.
Respitní péči může zajistit i sociální služba, bylo by potřeba analyzovat kapacitu respitní
péče a podle toho rozšířit nabídku.
3

Respitní pěstounská péče může sloužit i dětem v institucionální výchově, aby získaly zážitek
rodinného života a rozvíjel se jejich citový a sociální život.
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Osobní asistence
Rodiny mohou pro zajištění péče o dítě potřebovat individuální osobní podporu pro zajištění
doprovodů do a ze školy a na volnočasové aktivity, pomoc při zajištění koupání, večerního
ukládání, procházkách apod. (to, co např. větší děti bez postižení zvládají samy).
Je nutno počítat také s tím, že rodiče sami mohou mít postižení a potřebují pomoc jiného
člověka se zajištěním každodenní péče o dítě.
Optimální formou pomoci při každodenní péči o dítě je osobní asistence, jejímž
cílem je pomoci člověku dělat to, co by dělal sám, kdyby neměl postižení.
Bylo by potřeba analyzovat kapacitu osobní asistence a podle zjištění iniciovat rozšíření
nabídky
.

Jistota a kvalita služeb
Pro rodiče je velmi znejišťujícím faktorem finanční nestabilita zejména služeb poskytovaných
v přirozeném prostředí (neústavní péče). Financování na základě ročních,
nenárokových grantů jim nedává jistotu, že letošní řešení bude fungovat i příští rok.
V takové situaci se může jako bezpečnější způsob zajištění potřeb dítěte (zvlášť s těžkým
postižením) jevit na první pohled stabilnější ústavní péče.
Řešením by byla změna systému financování služeb (od financování poskytovatelů
k financování konkrétních služeb pro jednotlivé lidi), což je úkol na delší dobu a ve spolupráci
s MPSV a obcemi.
Dalším problémem může být nekvalita služeb anebo nekompetentnost pracovníků
služeb. Rodiče mají obavy svěřit péči o své dítě s těžkým postižením člověku, kterému
nevěří. Vedle využití inspekcí kvality služeb a podpory rozvoje kvality Nabízí se dvě opatření:
-

koordinace podpory pro rodinu dítěte s postižením probíhá podle plánu
zaměřeného na rodinu (koordinuje pracovník obce, případně sociální služby např.
rané péče, zapojeni jsou relevantní zástupci sociální služby a školy), realizace plánu se
přehodnocuje a tudíž rodiče mají jasný kanál pro vyjádření eventuelní
nespokojenosti, kterou lze operativně řešit

-

sociální služby jsou rodině poskytovány v podobě osobní asistence a rodič má

rozhodující slovo při výběru asistenta

Budoucnost
Pro rodiče může být velmi stresující představa budoucnosti: něco se s nimi stane a oni sami
už nebudou moci zajistit péči o své dítě. Co lze udělat:
-

pracovat s plány zaměřenými na člověka/rodinu a rámci toho pojmenovat
obavy a připravit plán na eliminaci rizik
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-

vytvoření přirozeného okruhu lidí, kterým bude záležet na osudu dítěte,
systematickým budováním a posilováním přirozené podpůrné sítě – lidé

z neformální sféry
rodiny/dítěte

angažovaní

v zajištění

každodenní

podpory

-

využívat pro odlehčení v péči respitní pěstounskou péči spíš než instituce

-

včas (kolem 15-16 let) začít s plánováním přechodu z dětství do dospělosti:
plánovat využívání služeb pro dospělé jako je chráněné bydlení, podporované
zaměstnávání apod.

Bydlení a příjem
Pro zajištění odpovídající péče potřebuje rodina přiměřený příjem, včetně prostředků na
sociální služby a bydlení.
Vazba na např. přístupnost škol pro děti s postižením na rovnoprávném základu s ostatními
(nikoli 1-2 hod. týdně doma, nemuset platit za asistenci ve škole) což rodičům mimo jiné
umožní pracovat a zvýšit příjem rodiny.

Plánování zaměřené na rodinu
Jak plyne z předchozích odstavců, nedostatek koordinace v zajištění péče o dítě s postižením
v rodině, odborných služeb (včetně např. zdravotní péče a vzdělávání) i podpory z neformální
sféry by bylo možno řešit systematickým používáním některé z metod plánování zaměřeného
na člověka, resp. rodinu.
Tento typ plánování se vyznačuje aktivním zapojením rodiny, spoluprací odborníků i lidí
z neformální sféry, využíváním nejen formálních zdrojů podpory (registrované sociální
služby), ale i pomoci přirozeného sociálního okolí rodiny. Cíle plánu vychází z toho, co v dané
situaci nefunguje a řešení staví na silných stránkách a zdrojích rodiny. Výhodou je možnost
netradičních řešení překračujících hranice jednoho druhu sociální služby (příprava plánu je
nezávislá na poskytování sociální služby) a využití všech dostupných zdrojů komunity.
Koordinováním přípravy plánu pro jednotlivé rodiny by mohla být pověřena obec nebo
nezávislá organizace. Pro realizaci plánu by bylo výhodné, kdyby koordinátor plánování
nebyl z organizace poskytující službu, protože by se tím zajistil nezávislý tlak podporující
rodinu při prosazování realizace toho, co bylo domluveno.
Plánování zaměřené na člověka by bylo současně i nástrojem mapování potřeb rodin
s dítětem s postižením.
Dokument byl zpracován v rámci projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“.
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Příloha č. 21: Dobrovolnictví
Dobrovolnický program je rozvíjen dvěma směry.
Jeden směr se zaměřuje na uživatele, kteří žijí v běžném prostředí (mimo DOZP) za
podpory návazných sociálních služeb. Jedná se zejména o uživatele, kteří v nedávné době (v
průběhu minulých 2 – 3 let) opustili krajské zařízení sociálních služeb. V rámci programu jsme
navázali spolupráci i s uživateli, kteří nebyli zahrnuty do projektů zaměřených na
transformaci, žijí např. s rodinou či samostatně a využívají sociální služby.
Druhý směr se zaměřuje na podporu uživatelů, kteří žijí v pobytových zařízeních. Při
tvorbě programu jsme měli za cíl v tomto směru podpořit zejména ty aktivity, které umožní
uživatelům opustit zařízení v doprovodu dobrovolníka a trávit jeho volný čas v běžném
prostředí. Tento cíl se zatím nedaří zcela naplňovat. V některých případech je příčinou špatný
zdravotní stav uživatele, často ale narážíme na personál, který má obavy „pouštět“ uživatele
společně s dobrovolníky mimo areál zařízení. Rozpouštět tyto obavy, které často bývají
neopodstatněné, se snažíme prostřednictvím společných hodnotících schůzek.
Dobrovolnický program je realizovaný formou individuálního kontaktu mezi
dobrovolníkem a osobou se zdravotním postižením. Dobrovolník poskytuje uživatelům
podporu při trávení volného času – návštěva kulturních akcí, výlety, procházky, sport, kino,
divadlo apod., podle přání uživatele. Dobrovolníci také pořádají jednorázové akce – výlety,
společenské akce, večírky apod. Cílem setkávání je posilování kompetencí osob s mentálním
postižením především pomocí budování důvěry v okolí a sami v sebe. Naši současní
dobrovolníci jsou zejména z řad studentů gymnázií, střední zdravotnické školy a vyšší
odborné zdravotnické školy ve věku 16 – 22 let. Dále máme dobrovolníky nižšího
seniorského věku a v produktivním věku. Dobrovolnický program se začal v Karlovarském
kraji rozebíhat v červnu 2012. První nábory dobrovolníků začaly probíhat v květnu 2012, od
té doby se nám podařilo navázat spolupráci s 20 dobrovolníky. V roce 2013 předpokládáme
navýšení počtu dobrovolníku na 35, v závislosti na zajištění potřebných financí.
V rámci podpory uživatelů, kteří žijí v pobytových zařízeních, spolupracujeme v současné
době s DOZP „SOKOLÍK“ v Sokolově , p.o. a s DOZP v Mariánské. Dále začínáme
spolupracovat s Denním centrem Mateřídouška, kde by také uvítali dobrovolníky. Do DOZP
„SOKOLÍK“ v Sokolově dochází dva dobrovolníci, do DOZP v Mariánské dochází jedna
dobrovolnice, která s uživateli pracuje formou muzikoterapie a dramaterapie. Ostatní
dobrovolníci se setkávají s uživateli, kteří bydlí samostatně za podpory návazných sociálních
služeb. Jedná se o 18 uživatelů žijících v Karlových Varech, Sokolově, Ostrově, Habartově a
Chebu. V rámci podpory uživatelů, kteří bydlí samostatně, spolupracujeme s organizacemi
Rytmus, o. s. a Dolmen, o. p. s. Dobrovolníci chodí s uživateli do kina, navštěvují kulturní
akce, pořádají výlety, chodí do bazénu, hrají společenské hry, v létě opékají buřty. Uživatelé
mají rádi zvířata, dobrovolníci s nimi navštěvují zverimexy, zooparky, někteří byli na koních.
Dobrovolníci také často berou uživatele na společné akce se svými přáteli.
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Práce s lidmi se zdravotním postižením je často náročná a většina našich současných
dobrovolníků nemá s touto cílovou skupinou zkušenosti. Dobrovolníkovi je proto zajištěna
předvstupní příprava a základní kurz první pomoci. V průběhu dobrovolnické činnosti je mu
poskytnuta podpora prostřednictvím pravidelných konzultací s koordinátorem programu a
odborná skupinová supervize. Dobrovolník s námi uzavírá smlouvu o výkonu dobrovolnické
služby a je v rámci činnosti pojištěn. Dobrovolníkovi jsou dále poskytnuty finanční prostředky
na pracovní pomůcky k výkonu dobrovolnické činnosti (společenské hry, míče, zpěvníky
apod.), příspěvky na cestovné a společenské akce pořádané s uživateli (výlety, kulturní,
sportovní akce apod.).
Na začátku dobrovolnického programu jsme byli skeptičtí, nevěřili jsme, že se najdou
mladí lidé, kteří by se do této činnosti zapojili. V Karlovarském kraji jsou rozvíjeny zejména
aktivity zaměřené na děti a seniory, tedy na cílové skupiny, které jsou více „atraktivní“ než
osoby s postižením. Ve vztahu k lidem s postižením často panují předsudky a obavy, které se
časem ukážou jako neopodstatněné. V Karlovarském kraji také zcela chybí vysoké školy,
v porovnání s ostatními kraji, je zde menší počet studentů a mladých lidí. Zaměřili jsme se
tedy zejména na odborné střední školy, gymnázia a vyšší odborné školy a výsledek se
dostavil. Studenti se sami začali do programu hlásit. Od začátku fungování programu ukončil
dobrovolnickou činnost pouze jeden dobrovolník, ostatní s námi stále spolupracují.
V průběhu realizace dobrovolnického programu jsme se setkali s různými překážkami.
Ze začátku se jednalo hlavně o komunikaci s dobrovolníky a organizacemi, zejména pak mezi
samotnými dobrovolníky a pracovníky spolupracujících organizacích. Bylo nutné stanovit
jasná pravidla a zavést pravidelné hodnotící schůzky.
Pro další fungování a rozvoj programu je klíčové zajištění potřebných financí.
Dobrovolnický program není registrovanou sociální službou. Z celorepublikové zkušenosti
vyplývá, že dobrovolnická služba je podporována zejména ze strany obcí. Zatím se nám
nedaří získat finanční podporu obcí. V září 2012 nám byla na základě žádosti udělena
Ministerstvem vnitra akreditace v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace je určitou
známkou kvality a na jejím základě je možné žádat o dotace z Ministerstva vnitra, které
mohou do určité částky pokrýt provoz programu. Přidělené dotace se ale neustále snižují a
zdaleka nepokryjí roční rozpočet dobrovolnického programu. Je tedy nutné hledat finanční
zdroje i jinde, zejména prostřednictvím nadačních fondů. Prozatím se nám podařilo získat
finanční podporu z nadačního fondu ČSOB.
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Příloha č. 22: Kulaté stoly v projektu „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních
služeb Karlovarského kraje“
V rámci projektu se uskutečnilo devět kulatých stolů. Témata kulatých stolů vycházela
z potřeb subjektů zapojených do projektu a reflektovala aktuální dění a problémy. Cílem
společných setkání bylo podnítit diskuzi k daným tématům a sdílení zkušeností.
Kulatý stůl pro podnikatele na téma „Co je sociální podnikání a jak lze financovat jeho
rozjezd“
Termín konání: 29. 3. 2012
Moderátor: Ing. Jana Pokorná - Instand, o. s.
Účastníci: podnikatelé
Obsah: Cílem kulatého stolu bylo přiblížit zástupcům podnikatelů formou příkladů dobré
praxe fungování sociálního podniku v ČR a možné podnikatelské aktivity (předmět činnosti).
Hostem tohoto Kulatého stolu byli pan Ing. Jan Palička z 1. Severočeského výrobního
družstva s dlouholetou zkušeností a působností v rámci České republiky, a paní Jitka Čechová
z firmy Pracovní sobota s.r.o. Možnosti finanční podpory potenciálních podnikatelských
aktivit představila na Kulatém stole Mgr. Monika Hermanová z MPSV ČR.
Kulatý stůl na téma: „Péče o osoby s duševním onemocněním“
Termín konání: 21. 11. 2012
Moderátor: Jaroslav Hodboď – Fokus, o. s.
Účastníci: pracovníci pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory, pracovníci návazných sociálních služeb
Obsah: Na kulatém stolebyly představeny služby Fokus, o. s. a působnost této organizace
v Karlovarském kraji. Účastníky zejména zajímala spolupráce s psychiatry v Karlovarském
kraji a možnost navázání spolupráce s Fokusem. Účastníci sdělili, kolik mají ve svých
zařízeních či službách osob s duševním onemocněním (většinou v kombinaci s mentálním
postižením), jak s nimi pracují, s jakými problémy se setkávají a v čem by potřebovali pomoc.
Kulatý stůl na téma: „Výstupy z klientských auditů v sociálních zařízeních Karlovarského
kraje“
Termín konání: 5. 12. 2012
Moderátor: Pavla Baxová – Rytmus, o. s.
Účastníci: pracovníci pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením, pracovníci návazných sociálních služeb
Obsah: Kulatý stůl realizovalo občanské sdružení Rytmus, o. s., které v rámci aktivity č. 7
realizovalo Kurz Hodnocení kvality sociálních služeb a vyškolilo osoby s mentálním
postižením k provádění auditů sociálních služeb. Kulatý stůl vedla ředitelka Rytmus, o. s.
Pavla Baxová. V rámci kulatého stolu sdělila jaké přínosy má hodnocení pro poskytovatele
služeb, pro lidi s mentálním postižením, jakou formou probíhala příprava auditorů a proč
byly audity iniciovány. Kurz Hodnocení kvality sociálních služeb, průběh auditů a postřehy
z návštěv v jednotlivých zařízeních prezentovali samotní auditoři. Účastníkům kulatého stolu
byl před jeho konáním zaslán výsledek auditu z jejich zařízení.
Účastníky zejména zajímalo, jaké pocity měli auditoři při vstupu do zařízení.
Reakce auditora: „Žádné soukromí. Jak tak rozdílní lidé spolu mohou vycházet na tak malém
prostoru, nefér vůči těm lidem, více lidí se mačká na pokoji. Málo skříní, nábytku, jinde toho
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měli hodně – každý nemá stejné možnosti. Nedokážu si představit, že lidé nemají rodinu. Já ji
mám a nedokážu si představit, že bych ji neměl.“
Někteří pracovníci sdělili, jaký přínos pro jejich zařízení audity měly a jak využijí informace,
které zjistili v auditech.
Pracovník zařízení sociálních služeb: „Audity pro nás byly přínosné. Zjistili jsme rozdíly na
jednotlivých odděleních, budeme to řešit.“
Kulatý stůl na téma: „Realizace metody case management v rámci Individuálního projektu
Karlovarského kraje“
Termín konání: 25. 1. 2013
Moderátor: Mgr. Petra Titlbachová
Účastníci: pracovníci sociálních odborů obcí a krajského úřadu
Obsah: Garantka metody case management Mgr. Petra Titlbachová představila na kulatém
stole metodu case management, činnost mezioborového týmu a průběh realizace metody
v rámci projektu. Na kulatém stole vystoupily dvě koordinátorky péče. Koordinátorky
prezentovaly příběhy dvou žadatelů o umístění do DOZP, se kterými spolupracovaly. U
žadatelů byla přehodnocena situace o umístění do DOZP, zpracován Plán péče a podpory a
zprostředkovány alternativní sociální služby.
Kulaté stoly na téma: „Zajištění dostupné potřebné sítě sociálních služeb pro lidi
s mentálním postižením v Karlovarském kraji“
Termín konání: 11. 2. 2013 – Karlovy Vary
11. 2. 2013 – Sokolov
12. 2. 2013 – Cheb
Účastníci: pracovníci sociálních odborů obcí a krajského úřadu, pracovníci pobytových
zařízení sociálních služeb a návazných sociálních služeb
Obsah: Účastníci kulatého stolu byli seznámeni s výstupy dokumentu Analýza potřeb kapacit
sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením v Karlovarském kraji, prezentace
statistických údajů za jednotlivé okresy. Dále byl k diskuzi předložen Návrh opatření
k zajištění dostupné sítě sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením v Karlovarském
kraji.
Účastníci diskutovali nad statistickými údaji, podíl lidí s mentálním postižením v populaci se
jim zdál vysoký.
Krajský úřad: „Na území Kraje probíhá projekt týkající se komunitního plánování,
spolupracuje se s obcemi III stupně., zjistilo se, že je nejvíce osob s mentálním postižením.
Na všech kulatých stolech byly velkým tématem služby pro rodiny s postiženými dětmi.
Účastník K. Vary: „Všude ve vyspělých městech je raná péče. Ve Varech jsou služby
ambulantní postaveny špatně na věk cca 15 let. Podpora vzniku rané péče, rodiče chtějí děti
umisťovat do ambulantních služeb (stejná služba ze Sokolovska). Pokud by se to podařilo,
nastartuje se systém péče v tomto okrese. Pokud nemůžu zabezpečit dítě – je umístěno do
zařízení.“
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Raná péče je velice poptávanou službou, byla formulována jako jedno opatření – Podpora
rozvoje kapacit preventivních služeb – rané péče pro osoby s mentálním postižením.
Účastník Sokolov: „Odlehčovací služba pro rodinu, v současné době rodině moc nezbývá, nežli
osoby se zdravotním postižením umístit do zařízení.“
V rámci Návrhu opatření se diskutovalo zejména o inicializaci multioborových týmů ve
městě. Dle účastníků funguje multioborový tým v Sokolově a Aši. Nutná je aktualizace
střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb – kvantifikovat počet uživatelů, hodin práce
pro osoby s mentálním postižením, kolik na to bude potřeba vynaložit financí, kdo bude
služby poskytovat. Dále o opatření týkající se nedostatečné péče o osoby s duševní
poruchou.
Účastník Cheb: „Pro lidi s kombinovaným postižením není zajištěna služba.“
V transformačních plánech DOZP „PATA“ v Hazlově a DOZP v Radošově se navrhuje služba
DZR.
Kulatý stůl na téma: „Využívání neformálních zdrojů podpory pro osoby se zdravotním
postižením (dobrovolnictví)“
Termín konání: 20. 2. 2013
Moderátor: PhDr. Jiří Tošner, Mgr. Romana Trutnovská
Účastníci: pracovníci pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením,
pracovníci návazných sociálních služeb, pracovníci sociálních odborů obcí a kraje
Obsah: V první části setkání seznámil ředitel Národního dobrovolnického centra Hestia, o. s.
PhDr. Jiří Tošner účastníky se samotnou dobrovolnickou činností – systémem dobrovolnické
služby v ČR, financováním a statistickými údaji týkající se počtu dobrovolníků a oblastí, ve
kterých dobrovolníci působí. Poté následovala diskuze, ve které si účastníci předali
zkušenosti s dobrovolníky v jejich organizacích a při jakých činnostech by dobrovolníky
nejvíce potřebovali. Účastníci se zajímali o oceňování dobrovolníků, jakou formou se děje. P.
Tošner je informoval o ceně Křesadlo, mohou do ní dobrovolníky nominovat.
V druhé části kulatého stolu byl účastníkům představen Dobrovolnický program
DOHROMADY – informace o programu, o dobrovolnicích a jejich činnosti, publicitě a plánech
do budoucna. Koordinátorka dobrovolníků si předala kontakty s pracovníky organizací, kteří
by rádi spolupracovali a využili dobrovolníky.
Na závěr setkání vystoupila dobrovolnice s klientkou. Společně mluvily o tom, co podnikají.
Dobrovolnice sdělila, co ji vedlo k této činnosti, jaké jsou její dojmy a co jí dobrovolnická
činnost přináší. „Jsem humanitně orientovaná, již před tím jsem pomáhala v Domově pro
seniory v Rychnově. Klientku beru jako kamarádku, chodíme spolu do cukrárny, na kulturní
akce, do kina, beru klientu i mezi své kamarády.“ Účastníci se dobrovolnice ptali na reakce
okolí. „Občas vidím, že se ostatní lidi „koukají“, ale já to neřeším.“ Poté se rozvinula diskuze
na téma: Jak okolí vnímá lidi s postižením? Účastník: „U nás neví, jak se k lidem s postižením
chovat, často se setkáváme s neadekvátními reakcemi, např. odsednutí, sklopení zraku, apod.
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V Německu je to úplně jiné, společnost bere lidi s postižením mezi sebe, je to zde
samozřejmostí.“
Kulatý stůl na téma: „Vize transformace v karlovarském kraji“
Termín konání: 7. 3. 2013
Moderátor: Mgr. Daniel Rychlík, PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Stanislava Správková
Účastníci: pracovníci sociálních odborů obcí a kraje, pracovníci pobytových sociálních služeb
pro osoby se zdravotním postižením, pracovníci návazných sociálních služeb
Obsah: Mgr. Rychlík, vedoucí odboru sociálních věcí v Moravskoslezském kraji, na úvod
kulatého stolu představil transformační proces v Moravskoslezském kraji a promítl film „Z
ústavu do života – na svých nohou“. Poté byla jako samostatná práce zúčastněných
vytvářena vize ideální podoby transformačních procesů v Karlovarském kraji v roce 2023.
Zpracování vize předcházelo zamyšlení nad úlohou obcí, domovů pro osoby se zdravotním
postižením a návazných služeb v procesu transformace sociálních služeb. Celkem 24
účastníků, zástupců obcí, DOZP a návazných služeb se rozdělilo do 4 skupin. Výsledky jejich
práce jsou shrnuty v kapitole VII. 1.
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Příloha č. 23: Jednotná šablona plánu přechodu vytvořená v projektu „Udržitelnost
dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“
Plán přechodu:
Jméno a příjmení uživatele:
Věk:
Délka pobytu v DOZP:
Způsobilost k právním úkonům:
Návrh na změnu poskytované služby (typu služby) dle pracovníka (v součinnosti s
týmem):
Představa uživatele – co by chtěl, kde by chtěl žít, pracovat atd.
Po čem touží. Co si přeje. S kým chce žít/komu chce být nablízku (jiní uživatelé a
pracovníci v zařízení, rodina, známí, partneři atd.). Kde chce žít.
Finance:
Technické pomůcky:

1)
2)
3)
4)

Vaření, příprava jídel, konzumace jídla, ovládání domácích spotřebičů
Sebeobsluha: koupání, zajištění osobní hygieny, péči o ošacení, oblékání
Údržba a úklid domácnosti, praní, žehlení
Péče o zdraví – dohled, Lékaři
Jak zajistit uživateli co nejlepší zdravotní péči (shromáždit informace, pojmenovat
zdravotní rizika/problémy, zmapovat ošetřující lékaře, jejich dostupnost po
přestěhování, způsob medikace a domluvit s uživatelem, jakou podporu pro zajištění
kvalitní zdravotní péče potřebuje).
5) Užívání léků
Jakou potřebuje podporu.
6) Stávající sociální vazby
Které dosavadní sociální vazby chce uchovat.
7) Na čem lpí, co je pro ni důležité
Co chce zachovat ze svého stávajícího životního stylu, okolí.
8) Setkávání v rámci domácnosti
Plánování společného bydlení s více uživateli.
9) Hospodaření s penězi
10) Nakupování a pořizování zboží a služeb
11) Cestování, přesun v obci
12) Seznámení s novým prostředím kam se bude stěhovat
13) Využívání veřejných služeb v obci
14) Účast na rekreačních a volnočasových aktivitách (zájmy)
Co bude dělat během dne, až přejde do komunity.
15) Osvojení si schopnosti pro svobodné rozhodování
16) Sebeobrana proti zneužívání a vykořisťování (více viz. rizikové situace)
17) Udržování duševní pohody
18) Ovládání emocí, Oblast chování

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

19) Dokumentace
Kdo ji připraví, co obsahuje, kdo ji předá, kdy?
- zdravotní dokumentace
- důchodové zabezpečení
- Příspěvek na péči
- finance
- způsobilost k právním úkonům
20) Pracovní uplatnění
Čím by se uživatel rád zabýval - možnost pracovního uplatnění a náplně volného času,
pracovní zkušenosti uživatele.
21) Celoživotní učení
Zjistit zda je v místě k dispozici možnost nějakého vzdělávání, zájmové činnosti, kluby
atd. Pokud by uživatel měl zájem a potřeboval podporu – uskutečnit schůzku.
22) Odhad potřebné asistence
Kolik hodin denně, popř. měsíčně; na počátku, za půl roku odhad, popřípadě v čem
především.
23) RIZIKOVÉ SITUACE
Možné další otázky:
Jak uživateli pomoci, aby byl přijímaný společností (společensky přijatelné chování,
společensky ceněná role – např. pracovník, dobrý soused apod. Je žádoucí, aby uživatel měl v
novém místě dostatek sociálních vazeb).
 Zjistit nejvhodnější způsob, jak uživateli pomoci zvládnout nové dovednosti spojené s
životem mimo ústavní zařízení.
 V čem se uživatel potřebuje nejvíce zdokonalit, co se potřebuje naučit, aby mohl žít
samostatněji.
 Jak se shodují přání uživatele s jeho schopnostmi – názor pracovníků, návrhy na kroky,
které mohou jeho kompetence zvýšit (nácviky).
 Čeho si pracovníci a blízké osoby na uživateli cení.
 Co si myslí uživatel, v čem je dobrý, co umí, co zvládá, co ho baví.
 V čem podle pracovníků potřebuje nejvíce pomoci. S čím a jak potřebuje pomoci v
každodenním životě: slovní popis potřebné podpory tam, kde jsou konkrétní
zkušenosti/požadavky uživatele.
 Další skutečnosti, které by chtěl klíčový pracovník sdělit a co pokládá za důležité pro
uživatele a zvýšení kvality jeho života a bezpečí.
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