
 

Oblasti podpory pro uživatele služeb v DOZP Hliňany 
 
Jméno a příjmení uživatele:   
datum narození:    
opatrovník:     
klíčový pracovník: 
dále jen uživatel 
 

1. Uživatel žádá o podporu v uvedených oblastech a rozsahu 

(A – ano, plně; Č – ano, částečně; N – ne): 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu A Č N 

pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek ( správná strana oblečení, zapínání zipů, knoflíků, 
podprsenky, správně nazutá obuv L+R, zapínání pásků, úprava nohavic )     

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (  uchopení za ruce, podání chodítka, rozložení vozíku a složení, 
usazení a přidržení či zvednutí na vozík/z vozíku, obsluha vozíku)     

pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh ( uchopení za ruce, zvednutí, podání a přidržení chodítka, 

přidržení za ruce, dokud si nesedne, přesun chodítka     

pomoc a podpora při podávání jídla ( krájení masa, knedlíků, odnášení a přinášení talíře, dolévání čaje, 
loupání ovoce se slupkou, mazání chleba nebo housky, rozpůlení housky pro lepší konzumaci, 
navlékání ubrousků před jídlem a sundání po jídle, očištění obličeje a rukou po jídle)    

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru ( odstraňování 
překážek, otevírání a zavírání dveří slovní pomocí, upozorňováním, navigací, doprovázením)   

   
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu A Č N 

pomoc při úkonech osobní hygieny ( nastavení správné teploty vody, kontrola dostatečné hygieny, zajištění 
bezpečnosti během koupání – madla, asistence, sedátko, protiskluzové podložky, sprchování a mytí  
na špatně dostupných místech – záda, dolní končetiny, kontrola, zda používá mýdlo, kontrola při 
čištění zubů, nandání pasty na kartáček, slovní pomoc popř. vedení ruky, pomoc při omytí obličeje, 
ospalky, zbytky po jídle či pastě)     

pomoc při základní péči o vlasy a nehty (rozčesávání a úprava vlasů každý den, nastavení správné teploty 
vody, namočení vlasů, nanesení a rozetření šampónu do vlasů – nechat působit, spláchnutí hlavy od 
šampónu, vyfoukání vlasů a následná úprava; kontrola délky nehtů, popř. anomálií – oděrky, záděry 
a jejich ošetření, stříhání nehtů)    

pomoc při použití WC ( bezpečná přeprava na WC, pomoc se svlékáním – rozepnutí knoflíků či zipů a 
rozvázání tkaničky u tepláků, pomoc s manipulací s vložkou – správné nasazení, uchycení a následná 
úprava, zabalení do novin a vyhození do koše, zapínání knoflíků, zipů či tkaničky u tepláků, pomoc 
při čištění WC v případě nehody, dodávání toaletního papíru při spotřebě)    

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti A Č N 

pracovně výchovná činnost ( vytírání, vysávání, utírání prachu, péče o květiny, práce na zahradě, čistota 
okolí DOZP, práce v kuchyni – vaření, mytí nádobí a utírání, žehlení, udržování pořádku na pokojích 
praní osoního prádla, stlání a převlékání postelí)    

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností ( stolní hry – Pexeso, 
Černý Petr, Člověče nezlob se, domino, dáma, navlékání korálků, puzzle, stavebnice, aximo, práce s 
nářadím)    

vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění ( pracovní 
rehabilitace, vzdělávání ve Speciální škole)    

volnočasové a zájmové aktivity ( modelování, kreslení, malování, keramický kroužek – práce s ostrými 
předměty, umývání použitého nářadí, Hasičský kroužek, Turistický kroužek)    

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  A Č N 

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (přístup k televizi, rádiu, 
novinám, telefonu – informační služby, počítači, internetu – naučení jejich obsluhy, vedení diskuzí o 



právě probíhaných událostech, sledování TV zpráv a jejich vysvětlení, návštěva města – informační 
tabule, centrum, čtení plakátů a poznámek)     

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších ( navázání kontaktu 
pomocí telefonických hovorů, poštou a poté osobním pohovorem, pravidelné návštěvy rodičů či 
rodiny a naopak, udržovat styky s rodinou – písemně, telefonicky, internetem, osobními návštěvami, 
zvaní na společenské akce v DOZP)    

aktivitách podporujících sociální začlenění osob ( společenské akce v DOZP, narozeninové oslavy, akce 
pořádané mimo DOZP, výlety, účastnění se sportovních aktivit, her, soutěží, pravidelné návštěvy se 
známými uživatelů či jinými uživateli domovů, pobyty na dovolených, návštěva divadla, kina, 
veletrhů, společenských akcích, tanečních, výstav, akcí pořádaných městem UL, návštěva ZOO, 
muzea, poutí, kulturních vystoupení – disko, vycházky do obchodních center, města a jeho okolí, 
doprava dopravními prostředky)    

Sociálně terapeutické činnosti A Č N 

socioterapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo k udržení osobních a sociálních 

dovedností podporující sociální začlenění osob ( zpěv, tanec, muzikoterapie, hudební filmy – učení textů, 
didaktické hry – barvy, tvary, počty, výslovnost, slovní zásoba – čtení – říkanky, básně, pohádky, 
cvičení s hudbou, rehabilitační cviky)    

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  A Č N 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů ( komunikace s úřady - soud, 
magistrát města, kraj, ČSSZ, Úřad práce, Peněžní ústavy)    

 

Další oblasti podpory: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

2.  Vyjádření k podpoře: 

a) Vyjádření klíčového zaměstnance:  .......................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................    

 .........................................................................................................................................  

 

b) Vyjádření opatrovníka( zák. zástupce, klienta):  .....................................................................   

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 



3.  Platnost od:  

 

 

 

 

V ………………………………. dne ………………………………. 

 

 

.............................................       ……………………………………………..          ............................................... 

                 uživatel                           opatrovník ( zák. zástupce)  poskytovatel  

 


