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ČINNOSTI V DOMÁCNOSTI 
 

Jednotlivé činnosti v domácnosti Jakou podporu osoba potřebuje k: 

1. Používání toalety  používání toalety během dne? 

2. Péče o šaty (vč. praní) údržbě ošacení – vč. praní, žehlení, zašívání, 

menších oprav, ukládání do šatníku či 

zásuvek? 

3. Příprava jídel přípravě jídel, vč. snídaně, oběda, večeře a 

svačin?  

4. Konzumace jídla přijímání potravy ústy, žvýkání, polykání? 

5. Údržba a úklid domácnosti udržování domácnosti v čistém a obyvatelném 

stavu, vč. vytírání podlah, utírání prachu, 

luxování?  

6. Oblékání rannímu oblékání, převlékání během dne dle 

potřeby?  

7. Osobní hygiena  udržování vlastní osoby v čistotě a 

odpovídajícím vzhledu, vč. koupání, 

sprchování, holení, česání, hygieny při 

menstruaci apod.? 

8. Ovládání domácích spotřebičů ovládání běžných, pravidelně používaných 

domácích spotřebičů, jako je televize, 

mikrovlnná trouba, toaster, kávovar apod.? 

Toto se netýká složitějších činností a 

přístrojů, jako např. programování záznamu u 

videa.  

 

                                                
1 Upraveno podle: Support Intensity Scale, Users Manual, American Association on Mental Retardation, Washington 2004 



 

ČINNOSTI SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA 
 

Jednotlivé společenské činnosti Jakou podporu osoba potřebuje k: 

1. Přesun z jednoho místa na druhé (doprava) přesunu z a na místa, jako jsou obchody, 

banky, nákupní centra apod.? Nezaměňujte 

tuto položku s určením, kolik podpory osoba 

potřebuje k řízení motorového vozidla! Např. 

osoba, kterou je nutné vozit z místa na místo, 

avšak která využívá ústavní vůz nebo 

hromadnou dopravu, bude pravděpodobně 

potřebovat pouze „verbální nebo nonverbální 

vedení“, ať už ze strany sociálního pracovníka 

za volantem vozu nebo řidiče autobusu 

hromadné dopravy. Pokud osoba potřebuje 

fyzickou pomoc při nástupu a výstupu z vozu 

či k zajištění, že zůstane řádně na sedadle, je 

zde nutná „plná osobní asistence“.  

2. Účast při rekreačních či volnočasových 

aktivitách 

účasti na místních rekreačních či 

volnočasových aktivitách, jako je například 

bowling, aerobik či návštěva kina? 

3. Využívání veřejných služeb vykonávání různých pochůzek, jako je 

návštěva banky či využívání dalších místních 

služeb (např. návštěva polikliniky kvůli 

injekci apod.)?  

4. Navštěvování přátel a příbuzných navštěvování a jednání s ostatními osobami, 

jež daná osoba považuje za blízké přátele či 

příbuzné (nikoliv placený personál)?  

5. Vykonávání preferovaných společenských 

činností (kostel, dobrovolnická práce apod.)  

vykonávání činností, jež daná osoba považuje 

za skutečně důležité, jako například účast na 

církevním životě či dobrovolnická práce pro 

místní organizace?  



6. Nakupování zboží a služeb návštěvě obchodu či nákupního centra, výběru 

zboží a uskutečnění nákupu?  

7. Jednání s okolními lidmi jednání s okolím, jako jsou sousedé, 

prodavači, policisté a další, sociálně vhodným 

způsobem? 

8. Přístup do veřejných budov a prostor  využívání veřejných prostor, jako jsou parky, 

pošta a obchody? 

 

 

 

ČINNOSTI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

Jednotlivé činnosti celoživotního 

vzdělávání 

Jakou podporu osoba potřebuje k: 

1. Jednání s ostatními při činnostech 

spojených s celoživotním vzděláváním  

spolupráci se spolužáky a instruktory ve 

výukovém prostředí? 

2. Účast na rozhodnutích ohledně 

výcviku/vzdělání 

vyjádření své volby a účasti na plánování 

dosahování vzdělávacích cílů? 

3. Osvojení a používání strategií pro řešení 

problémů 

uplatňování strategií řešení problémů v praxi 

(např. jak zajistit osobní bezpečnost a jak se 

dostat do cílového místa, když mi ujede 

autobus)?  

4. Využívání technologií k učení používání počítače a dalších technologií, jež 

daná osoba potřebuje k účasti na vzdělávacím 

programu?  

5. Přístup do výukového prostředí vykonání úkonů spojených s přístupem ke 

vzdělávacím příležitostem pro dospělé (např. 

přihláška na seminář, příchod a odchod ze 

školy apod.)?  

6. Výuka praktického uplatnění teoretických 

znalostí (čtení nápisů, počítání drobných atd.) 

uplatnění teoretických znalostí v praxi (např. 

určit, kolik je hodin podle digitálních hodinek,  



používání hodinek k zachování denního 

rozvrhu, počítání peněz pro nákup)? 

7. Osvojení schopností pro zhodnocení 

vlastního zdravotního stavu, zdravotnické 

vědomosti  

uplatnění zdravotnických vědomostí a 

schopností pro zhodnocení vlastního 

zdravotního stavu v praxi (např. naučit se 

sebevyšetření prsou, rozhodnutí, kdy je nutná 

konzultace s odborníkem)?  

8. Osvojení schopností pro svobodné 

rozhodování 

uplatnění schopností pro svobodné 

rozhodování v praxi (např. stanovení 

osobního cíle a vytvoření plánu na jeho 

splnění)? 

9. Osvojení strategií řízení vlastního života uplatnění strategií řízení vlastního života 

v praxi (např. odměnění sebe sama sladkostí 

za dokončení těžkého úkolu)? 

 

 

ČINNOSTI V ZAMĚSTNÁNÍ 
 

Jednotlivé činnosti v zaměstnání Jakou podporu osoba potřebuje k: 

1. Předání/pochopení speciálních pracovních 

pomůcek 

zjištění, jaké speciální pomůcky by jí 

pomohly s danou prací, a k jejich přípravě? 

2. Osvojení a používání konkrétních 

pracovních dovedností 

osvojení konkrétních pracovních dovedností a 

jejich uplatnění při práci? 

3. Jednání se spolupracovníky komunikaci se spolupracovníky ohledně 

pracovních záležitostí a k neformálnímu 

sociálnímu kontaktu s nimi? 

4. Jednání s nadřízenými a „trenéry“
2
 komunikaci s nadřízenými a „trenéry“ 

ohledně pracovních záležitostí a k 

neformálnímu sociálnímu kontaktu s nimi? 

5. Plnění pracovních povinností přijatelnou odvádění práce v tempu, jež odpovídá 

                                                
2 Job Coach (pozn. překl.) 



rychlostí  produktivitě ostatních pracovníků ve stejném 

zařazení? 

6. Plnění pracovních povinností v přijatelné 

kvalitě 

odvádění práce v kvalitě, jež odpovídá 

výkonům ostatních pracovníků ve stejném 

zařazení? 

7. Změna pracovního zařazení zvládnutí jiného pracovního zařazení dle 

potřeb zaměstnavatele či přizpůsobení se 

novému pracovnímu zařazení či úkolu? 

8. Získávání informací a pomoci od 

zaměstnavatele  

kontaktování zaměstnavatele a získávání 

informací ohledně různých výhod (např. výše 

nároku na dovolenou) či nabídky asistenčních 

programů? 

 

ČINNOSTI SPOJENÉ SE ZDRAVÍM A BEZPEČNOSTÍ 
 

Jednotlivé činnosti spojené se zdravím a 

bezpečností 

 

Jakou podporu osoba potřebuje k: 

1. Užívání léků užívání léků ve správný čas a v předepsaném 

množství? 

2. Předcházení zdravotním a bezpečnostním 

rizikům 

předcházení běžným zdravotním a 

bezpečnostním rizikům, jako je například 

bezpečné přecházení vozovky, zamezení 

náhodného otrávení se léky, provozování 

bezpečného sexu apod.? 

3. Zajištění zdravotnických služeb zajištění pomoci při onemocnění, jako 

například konzultace s lékařem, sjednání 

návštěvy u lékaře, vyzvednutí léku na předpis 

apod.?  

4. Chůze a pohyb fyzický pohyb v okolním prostředí? 

5. Osvojení si dovedností pro přivolání 

tísňových služeb 

uplatnění příslušných dovedností v praxi 

(např. vytočení tísňového čísla, vyžádání 

správného typu pomoci, podání klíčových 



informací dispečerovi)?   

6. Řádné stravování řádnému a dostatečnému stravování, aby 

nedošlo ke zdravotním problémům 

vyplývajícím ze špatné výživy? 

7. Udržování fyzického zdraví dostatečnému cvičení, aby nedošlo ke 

zdravotním problémům vyplývajících 

z nedostatku pohybu či obezity? 

8. Udržování psychické pohody tomu, aby její životní styl nevedl k závažným 

duševním problémům (například deprese), 

používání relaxačních technik ke zvládání 

stresu, používání metod ke zvládání hněvu, 

využití vhodných nemocničních 

terapeutických služeb?  

 

 

SOCIÁLNÍ AKTIVITY 
 

Jednotlivé činnosti sociálních aktivit Jakou podporu osoba potřebuje k: 

1. Setkávání v domácnosti sociálnímu kontaktu s ostatními v domácnosti 

(např. spolubydlícími, členy rodiny) 

2. Účast na rekreačních/volnočasových 

aktivitách s dalšími lidmi 

účasti na rekreačních/volnočasových 

aktivitách s dalšími lidmi, jako například 

členství ve sportovním týmu, hraní karet nebo 

stolních her či pořádání večírku? 

3. Setkávání mimo domácnost sociálnímu kontaktu s jinými lidmi mimo 

domácnost (např. se sousedy, přáteli, 

spolupracovníky)? 

4. Získávání přátel a udržování přátelských 

vztahů 

vytvoření a udržení přátelství?  

5. Komunikace s ostatními o vlastních 

potřebách 

informování ostatních lidí o osobních 

problémech nebo přáních? 

6. Používání sociálních dovedností prokazování sociálních, které člověk musí 



umět v mezilidských vztazích: dobré způsoby 

chování, zdravení, respektování soukromí, 

převzetí  odpovědnosti, nenechání se podvést, 

jednání dle pravidel, reálný odhad situace, 

vyhnutí se násilí anebo zneužití atd.? 

7. Láska a intimní vztahy vytvoření a udržení intimního/romantického 

vztahu? 

8. Účast v dobrovolnické práci účasti v dobrovolnických organizovaných či 

neorganizovaných akcích a projektech (např. 

úklid parku, práce v nemocnici či útulku), 

kontaktování organizací či jiných skupin 

hledajících dobrovolníky a uplatnění vlastních 

dovedností a schopností v takové práci atd.? 

 

 

 

OCHRANA A SEBEOBHÁJENÍ 
 

Jednotlivé činnosti v zájmu ochrany a 

sebeobhájení 

Jakou podporu osoba potřebuje k: 

1. Sebeobhajování vyjádření vlastních preferencí, včetně přání a 

potřeb, a zdůvodnění svých požadavků? 

2. Hospodaření s penězi a vlastními 

finančními prostředky  

přípravě osobního rozpočtu, vedení 

bankovních účtů (např. sporožirového) a 

platbě složenek? 

3. Sebeobrana proti zneužívání a 

vykořisťování  

určení, že se vykořisťující nebo zneužívající 

osoba pokouší získat nekalou výhodu (tj. 

prosazování jejích zájmů na úkor zájmu 

někoho jiného), a učinění kroků proti 

takovému jednání? 

4. Uplatňování zákonné odpovědnosti dodržování zákonů a uplatňování občanských 

práv (např. hlasovat ve volbách)?  



5. Účast a členství v organizacích 

sebeobhájců (self-advocacy) 

účasti na činnosti organizací sebeobhájců, 

jako je například Sami a spolu?  

6. Zajištění právnických služeb kontaktování advokáta ohledně právního 

poradenství a najmutí právního zástupce? 

7. Rozhodování a volby jednání podle vlastní volby a vlastních 

rozhodnutí? 

8. Obrana a zastupování ostatních pomáhání při obraně a zastupování jiných 

lidí? 

 

 

 

 

 

MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNICKÁ PODPORA 
 

Položka Popis 

Respiratorní péče  

 Inhalace nebo kyslíková terapie Používá nebulizér nebo kyslík. 

 Odhlenění změnou polohy K odhlenění či uvolnění sekretů v plicích je 

nutná změna polohy. 

 Fyzikální terapie hrudníku K uvolnění sekretů je nutná fyzikální terapie 

hrudníku.  

 Odsávání Je nutné odsávání sekretů. 

Pomoc při příjmu potravy  

 Stimulace úst nebo změna polohy 

 čelistí 

Při jídle je nutná fyzická asistence nebo 

stimulace úst. 

 Krmení trubicí (např. nasogastrická 

 sonda) 

K podání potravy se používá nasogastrická 

nebo  gastrická sonda. 

 Parenterální výživa Ke podání potravy se používá intravenózní 

trubice. 



Péče o pokožku  

 Obracení nebo změna polohy Při změně polohy či obracení na křesle nebo 

posteli kvůli prevenci vzniku proleženin je 

nutná asistence. 

 Obvazování otevřených ran Při čištění a obvazování otevřených ran je 

nutná asistence. 

Další mimořádná zdravotnická péče  

 Ochrana proti infekčním nemocem 

 kvůli oslabení imunitního systému 

Kvůli oslabení imunitního systému či infekční 

chorobě jsou nutná obecná protiinfekční 

opatření. 

 Zvládání záchvatů Jsou nutné léky a preventivní opatření proti 

záchvatům. 

 Dialýza Používá peritoneální dialýzu nebo 

hemodialýzu. 

 Péče o stomii Je nutná péče o stomii. 

 Zdvihání a přesun Je nutná pomoc při zdvihání a přesunu 

z křesla, postele apod. 

 Terapeutické služby Je nutná pracovní terapie, psychologická  

terapie, logopedie, individuální nebo 

skupinová psychoterapie.  

 Jiné (prosíme upřesněte): 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

MIMOŘÁDNÁ BEHAVIORÁLNÍ PODPORA 
 

Položka Popis 

Destrukce zaměřená navenek  

 Prevence napadení či zranění jiných 

osob 

Tluče, kope, kouše či úmyslně zraňuje jiné. 

 Prevence poškození majetku Rozbíjí okna, poškozuje nábytek, zakládá 

ohně, znehodnocuje majetek. 

 Prevence krádeží Krade/bere věci jiných lidí, krádeže 

v obchodech atd. 

Sebedestrukce  

 Prevence sebeporanění Tluče hlavou o zeď, vyškrabává si oči, rozdírá 

si pokožku apod. 

 Prevence polykání nejedlých látek Polyká nedopalky, papír či jiné předměty. 

 Prevence sebevražedných pokusů Pokouší se poranit se se sebevražednými 

úmysly. 



Sexuální oblast  

 Prevence sexuální agrese Pedofilní chování, sexuální zneužívání atd. 

 Prevence neagresivního, avšak 

 nevhodného chování 

Masturbace na veřejných místech, 

exhibicionismus, sledování. 

Jiné  

 Prevence návalů vzteku či emočních 

 výbuchů 

Křičí, nadává, hází předměty, vyhrožuje 

násilím. 

 Prevence toulání Utíká, potuluje se – nebezpečí, že se ztratí či 

dojde k úrazu. 

 Prevence zneužívání látek Nadměrná konzumace alkoholu, zneužívání 

léků, drog či jiných toxických látek (např. 

čichání barev, ředidel apod.).  

 Dodržování psychiatrických léčebných 

 procedur  

Užívá psychotropní léky, dochází na schůzky, 

dodržuje léčebnou disciplínu. 

 Prevence jiných závažných 

 behaviorálních problémů (prosíme 

 upřesněte): 

 

 

 


