
ZÁKL. ČINNOSTI SLUŽBY: OBLAST POTŘEB: TÉMA: 

 

POTŘEBA UŽIVATELE: 

 

KOKRÉTNÍ AKTIVITY: 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ 

PORADENSTVÍ 

UPLATŇOVÁNÍ 

PRÁV A 

OPRÁVNĚNÝCH 

ZÁJMŮ A 

OBSTARÁVÁNÍ 

OSOBNÍCH 

ZÁLEŽITOSTÍ 

 

 

Finanční a 

majetková 

oblast 

Hospodaření s finančními 

prostředky, řešení dluhů, exekucí, 

uzavírání smluv, nakládání 

s majetkem, využití soc. dávek… 

Rozvržení příjmů, aby pokryly výdaje, provádění úhrad spojených 

s bydlením, mít informace o službách/institucích, které se poradenstvím ve 

finanční oblasti zabývají. 

Podpora při odpovědném řešení sluhů, mít info o službách, které se zabývají 

těmito tématy (dluhy, uzavírání smluv, majetková agenda, soc, dávky). 

Základní 

doklady 
Zajištění dokladů – platné doklady 

Informace o postupu při ztrátě či ukončení platnosti dokumentů, nebo 

provedení změn v nich. 

Účast na 

veřejném životě 

Uplatňování občanských a 

politických práv 

Jak je možné realizovat svá politická, občanská práva, účast na zasedání 

zastupitelstva, uplatnění práva volit. 

Ochrana práv Ochrana před zneužíváním 

Znalost práv, uplatňování pomocí ombudsmana, znalost rizika zneužití, 

znalost kontaktů na pomáhající subjekty, schopnost identifikovat zneužití, 

domácí násilí. 

A) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU: 

1) Pomoc při běžných úkonech 

osobní hygieny 
OSOBNÍ HYGIENA Osobní hygiena Péče o zuby, vlasy, nehty.. 

Mít podporu v informacích jak pečovat o tělo, kompenzační pomůcky 

(brýle, naslouchátko..). 

B) POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY: 

1) Zajištění stravy přiměřené době 

poskytování služby a odpovídající 

věku, zásadám racionální výživy a 

potřebám dietního stravování 

ZAJIŠTĚNÍ 

STRAVOVÁNÍ 

Zajištění a 

příprava stravy 

Nákup surovin, příprava/vaření 

jídla, ohřívání stravy, podání jídla 

na talíř, servírování. 

Mít informace, podporu při nákupu, uchování potravin, sledování data 

spotřeby, nácviky vaření/ohřívání jídla, servírování, stolování. 

2) Pomoc při přípravě stravy 

přiměřené době poskytování služby 

ZAJIŠTĚNÍ 

STRAVOVÁNÍ 
Přijímání stravy Najedení, napití, porcování  

C) NÁCVIK DOVEDNOSTÍ PRO ZVLÁDÁNÍ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU, SOBĚSTAČNOSTI A DALŠÍCH ČINNOSTÍ VEDOUÍC K SOC. ZAČLEŇOVÁNÍ: 

1) Nácvik oblékání a svlékání 

ZVLÁDÁNÍ 

BĚŽNÝCH ÚKONŮ 

PÉČE O VLASTNÍ 

OSOBU 

Oblékání 

Oblékání/svlékaní,obouvání/zouván

í, celková úprava vzhledu, co je 

třeba koupit v souvislosti s péčí o 

vlastní osobu 

Volba vhodného oblečení a doplňků (počasí, příležitosti, využití pomůcek, 

použití parfému, líčení, možnost vyzkoušet si vhodnou úpravu vzhledu 

s podporou, mít info/podporu při rozhodování o tom co je potřeba koupit. 

2) Nácvik přesunu na vozík a 

z vozíku 

SAMOSTATNÝ 

POHYB 

Změna polohy 
Přesun na vozík - 

židle/pohovka/křeslo/wc 

Mít fyzickou podporu při přesunu, podpora při nácviku, podpora při 

manipulaci s předměty, informace o pomůckách 

Pohyb v dílně 

Přemisťování předmětů denní 

potřeby a manipulace s nimi 

Bezpečný pohyb po místnosti. 

Mít podporu při manipulaci s předměty, mít info o pomůckách, které 

manipulaci usnadní, podpora při nácviku. 



ZÁKL. ČINNOSTI SLUŽBY: OBLAST POTŘEB: TÉMA:  

 

POTŘEBA UŽIVATELE: 

 

KOKRÉTNÍ AKTIVITY: 

D) PODPORA VYTVÁŘENÍ A ZDOKONALOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PRACOVNÍ NÁVYKŮ A DOVEDNOSTÍ: 

1) Nácvik a upevňování 

motorických, psychických, 

sociálních a pracovních schopností 

a dovedností 

PÉČE O 

DOMÁCNOST 

Domácnost 
Úklid a údržba domácnosti 

Mytí nádobí, úklid lednice, mrazničky, běžné udržení pořádku, údržba 

podlah, péče o květiny. 

Péče o ošacení a obuv Péče o oblečení, čištění obuvi. 

Technická péče 

o domácnost 

Obsluha domácích spotřebičů Obsluha vařiče/sporáku, lednice, mikrovlnky aj. 

Nakládání s odpady Třídění a odnášení odpadu. 

SEBEREALIZACE 

Vzdělávání 
Získání znalostí a dovedností ve 

vybrané pracovní činnosti 

Nalezení motivace pro určitou činnost, nalezení vhodné prac. činnosti, se 

kterou se lze ucházet o místo v chráněné dílně, nebo na otevřeném trhu 

práce, získání znalostí potřebných k prac. činnosti. Naplánování a realizace 

pravidelného pracovního zatížení. 

Pracovní 

uplatnění 
Hledání pracovního uplatnění 

Základní znalost aspektů pracovněprávního vztahu (prac. smlouva, doba, 

odměna za práci., schopnost sebeprezentace, kontakty na další služby, které 

se zabývají podporou při výběru zaměstnání a nabídkou zaměstnání. 

Oblíbené 

činnosti 
Vykonávání oblíbených činností 

Plánování volného času, znalost možností volného času, klubové aktivity, 

čtení, poslech hudby, používání internetu, ruční práce, výtvarné činnosti, 

sportovní aktivity…. 

PÉČE O ZDRAVÍ 

Opaření pro 

zajištění bezpečí 

Znalost opatření pro zajištění 

bezpečí 

Míst informace jak přivolat pomoc, podporu při nácviku, rozpoznání 

zhoršujícího se zdrav. stavu, pomůcky které zvýší bezpečí/omezí rizika 

pádu, nebo rizika spojená s onemocněním. 

Zdraví 

Provedení jednoduchého ošetření Nácvik samostatného jednoduchého ošetření. 

Návštěva lékaře a dodržování 

léčebného režimu 
Pití tekutin, zajištění potřebných lékařů, dohled nad užíváním léků. 

Dodržování pravidel BOZP při 

pracovní činnosti 

Znalost bezpečnostních pravidel, používání ochranných pracovních 

pomůcek. 

Zdravá výživa Znalost zásad zdravé výživy 

Znalost potravin, které škodí/propívají, mít dostatek informací (poradenství) 

o zdravé výživě, podpora při výběru vhodných potravin (dieta), sestavování 

jídelníčku. 

2) Pomoc při obnovení nebo 

upevnění, zprostředkování 

kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím. 

ZAJIŠTĚNÍ 

KONTAKTU SE 

SPOLEČENSKÝM 

PROSTŘEDÍM 

Společenské 

kontakty 

Navazování a udržování 

přátelských, sousedských a jiných 

společenských vztahů 

Kontakt s rodinou, blízkými, navazování a udržení partnerských vztahů, 

uskutečňování kontaktu s přáteli, spolupracovníky, znalost společenských 

norem. 

Orientace Orientace v čase, místě, osobách 

Znalost dnů/dne návštěvy STD, rozdělení času oběda, přestávek, kdy je čas 

odchodu, rozlišení pracovních dnů a dnů volna, znalost rolí (vedoucí, 

pracovník, kolega). 

Komunikace Schopnost srozumitelně se vyjádřit 
Podpora při rozvíjení schopnosti komunikovat – rozšiřovat slovní zásobu, 

vyjadřovat se způsobe, který je úměrný věku a ve společnosti obvyklý. 

Využívání 

běžných 

veřejných 

služeb 

Využívání veřejných služeb 

Hromadná doprava – mít informace, pomůcky, nabídku dopravy domů, do 

práce. 

Kde si koupit jízdenku, kde je zastávka, využívání pošty, banky, návštěvy 

obecního úřadu. 



 


