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ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB K PŘÍPRAVĚ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 

Uživatel:…………………………………………………….    
 
Poskytované 
činnosti 

Frekvence Pomůcky Soběstačnost (celková, 
částečná, nesoběstačnost) 

Potřeba 
označ:  x 

Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola 

Pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče 

o vlastní osobu 

         

Pomoc a podpora při 

podávání jídla a pití 
         

Pomoc při oblékání 

a svlékání včetně 

speciálních 

pomůcek 

         

Pomoc při přesunu 

na lůžko nebo vozík 

         

Pomoc při 

prostorové orientaci, 

samostatném 

pohybu ve vnitřním 

prostoru 

         

pomoc při 

prostorové orientaci, 

samostatném 

pohybu ve vnějším 

prostoru 

         

Pomoc při 

manipulaci 

s předměty  
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Poskytované 
činnosti 

Frekvence Pomůcky Soběstačnost (celková, 
částečná, nesoběstačnost) 

Potřeba 
označ:  x 

Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola 

Pomoc při osobní 

hygieně nebo 

poskytnutí 

podmínek pro 

osobní hygienu 

         

Pomoc při úkonech 

osobní hygieny 

včetně koupání 

         

Pomoc při základní 

péči o vlasy a nehty 

         

Pomoc při použití 

WC 
         

Pomoc při zajištění 

stravy 

         

Zajištění stravy 

odpovídající věku, 

dietním opatřením  

         

Pomoc při přípravě 

stravy 

         

Pomoc při zajištění 

potravin  

         

Pomoc při zajištění 

chodu 

         

Pomoc s úklidem a 

údržbou domácnosti 

         

Péče o oblečení a 

obuv 
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Poskytované 
činnosti 

Frekvence Pomůcky Soběstačnost (celková, 
částečná, nesoběstačnost) 

Potřeba 
označ:  x 

Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola 

Pomoc s ovládáním 

spotřebičů 

         

Nákupy a běžné 

pochůzky 
         

Zprostředkování 

kontaktu se 

společenským 

prostředím 

         

Pomoc a podpora 

rodině v péči o dítě 

         

Pomoc při obnovení 

nebo upevnění 

kontaktu s rodinou 

         

Pomoc a podpora při 

dalších aktivitách 

podporujících 

sociální začleňování 

         

Pomoc s nácvikem a 

upevňováním 

psychických a 

sociálních 

schopností 

         

Pomoc s nácvikem a 

upevňováním 

motorických 

dovedností 

         

Doprovod do a ze 

školy 
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Poskytované 
činnosti 

Frekvence Pomůcky Soběstačnost (celková, 
částečná, nesoběstačnost) 

Potřeba 
označ:  x 

Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola 

Doprovázení do 

kroužků 

         

Doprovázení do 

zaměstnání 

         

Doprovázení k 

lékaři 

         

Doprovázení 

v rámci 

volnočasových 

aktivit 

         

Pomoc při 

uplatňování práv, 

oprávněných zájmů 

a při obstarávání 

osobních záležitostí 

         

Doprovázení na 

orgány veřejné moci 

instituce 

         

Ochrana práv          

Datum :          

Vysvětlivky:   Frekvence  - který den je péče poskytována a v který čas 
                             Soběstačnost  - 1) úplná     
                                                             2) částečná 
                                                             3) nesoběstačnost                     
 
V případě potřeby podrobnějšího popisu využijte volný list papíru jako přílohu.  Kontrolu provádí klíčový pracovník 1 x za ½ roku, v případě změny 
stavu uživatele dle potřeby      


