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Průvodce individuálním  

plánováním online 
 

Popis potřebné podpory 

 
adpontes.cz 

3. lekce 

Popis potřebné  

podpory: 
s čím potřebuji pomoci 

Osobní profil: 
co je pro mě důležité, moje 

přání a potřeby 

Cíle: 
na co se zaměříme 

Vyhodnocení  

plánu 

Průběžné  

záznamy 

Struktura individuálního plánu 



adpontes.cz 2 

V průběhu plánování ujasňujeme rozsah, náplň a průběh služby: 
 

 jakou podporu (jaké dílčí služby a úkony) klient potřebuje 

 v jakém rozsahu mu budeme podporu poskytovat 

 jakým způsobem mu budeme podporu poskytovat 

Popis potřebné podpory 

Oblasti podpory 

• Osobní hygiena  

• Péče o vlastní osobu 

• Samostatný pohyb 

• Zajištění stravování 

• Péče o domácnost 

 

 

 

 

 

 Zajištění kontaktu se 

společenským prostředím 

 Seberealizace 

 Péče o zdraví a bezpečí, rizika 

 Uplatňování práv a obstarávání 

osobních záležitostí 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno dle Regionálních karet soc. služeb 
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 Slovní popis podpory: konkrétní popis (návod), jak v dané 

situaci postupovat. 

 Je dobré začít tím, co klient v dané oblasti sám zvládá (plán 

stavíme na silných stránkách, nebezpečí přepečování). 

 Pomoc a podpora by měla být popsána tak jasně a konkrétně, 

aby každý pracovník přesně pochopil, co má s klientem dělat. 

 Frekvence a rozsah podpory: uveďte, jak často a jak dlouho 

klient podporu potřebuje. 

 Popis podpory stanovuje hranici, co klient může po pracovnících 

chtít a co už ne. 

Jak popsat potřebnou podporu 

Co zvládá klient sám  
a jakou pomoc a podporu potřebuje 

Osobní 
hygiena 

Používání toalety zvládá pan K. sám, zapomíná však na hygienu – umytí rukou. Je nutné 
připomínat mytí rukou a toto kontrolovat, dále je nutné příležitostně kontrolovat čistotu WC. 
 

Péče o 
vlastní osobu 

Prát a žehlit pan K. neumí. Zvládá však špinavé prádlo donést do prádelny. Umí si sám 
uložit vyprané prádlo do své skříně. Potřebuje, aby mu prádlo bylo vypráno a vyžehleno. 
V budoucnu by se chtěl naučit dávat prádlo do pračky a pračku zapínat (pod vedením 
asistenta) a dále by chtěl umět žehlit ručníky a kapesníky. 

Stravování Umí si uvařit kávu a čaj (s dohledem asistenta). Umí si sám připravit studenou snídani či 
večeři (namazat chléb či rohlík, ukrojit si salám apod.) Teplá jídla vařit neumí, dosud neměl 
příležitost. Potřebuje dohled asistenta při vaření kávy a čaje. Potřebuje, aby mu bylo 
uvařeno teplé jídlo. Chtěl by umět ohřívat párky a vařit vajíčka. 
 

Slovní popis podpory 
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Osobní hygiena 

 Denní hygiena, péče o ústa, česání a mytí vlasů, nehty, oči, uši, 
sprchování, koupání, toaleta. 

 

 V tempu, které je osobě příjemné. 

 

 Důstojně a v soukromí. 

 

Péče o vlastní osobu 

 Oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, úprava vzhledu, nákupy 
oblečení apod. 

 

 Mít možnost udržovat svůj styl v oblékání a celkové úpravě vzhledu, 
být respektován při volbě svého vzhledu. 
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Samostatný pohyb 

 Změna polohy (na lůžku, vstávání, sezení, stání…), manipulace s 
předměty denní potřeby, pohyb po místnosti, pohyb venku – i mimo 
zařízení. 
 

 Mít možnost přizpůsobit vlastní prostor svým potřebám. Možnost 
užívat si soukromí. Mít k dispozici pomůcky pro usnadnění 
bezpečného pohybu. Mít k dispozici  doprovod, je-li to potřeba. 

Zajištění stravování 

 Mít možnost stravovat se podle svých zvyklostí a potřeb, mít 
zajištěnou stravu. 

 

 Mít možnost přípravy jednoduchých jídel a nápojů. Mít možnost 

naplánovat si nákup. Mít možnost najíst a napít se v místě dle 

vlastního výběru (pokoj nebo jídelna). Mít vždy jídlo připravené tak, 

aby nebylo obtížné ho sníst. Mít k dispozici pomůcky pro usnadnění 

jedení a pití. 
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Péče o domácnost 

 Úklid a údržba vlastního prostoru, běžný úklid, mytí nádobí, skříně, 
květiny, stlaní, převlékání lůžkovin, péče o boty a oblečení, topení, 
obsluha spotřebičů. 
 

 Mít možnost pečovat o svůj prostor a věci. Rozhodovat o tom, jak 

a kdy bude provedena údržba a úklid vlastního prostoru. Mít 

možnost to s event. podporou udělat sám. Mít možnost pečovat o 

oblečení, obuv. Mít možnost využít podporu k obsluze spotřebičů. 

Kontakt s lidmi 

 Osoba je v kontaktu se společenským prostředím (i mimo zařízení) a 
využívá běžné veřejné služby (mimo zařízení). 
 

 Mít možnost navazovat a udržovat přátelské, sousedské a jiné 
vztahy, komunikovat s lidmi (i mimo zařízení), vyjádřit se, navázat 
kontakt,  mít možnost využívat veřejné služby a aktivity mimo 
zařízení. 
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Seberealizace 

 Klient má možnost realizovat se v práci, či jiné smysluplné 

činnosti.  

 

 Může trávit svůj čas tak, jak je mu to příjemné, a jak to odpovídá 

jeho věku, či zálibám. 

 

Péče o zdraví a bezpečí 

 Zajištění bezpečí, rizika, zvládnutí jednoduché ošetření, návštěva 

lékaře a dodržování léčeb. režimu, zdravá výživa. 
 

 Mít k dispozici bezpečný způsob, jak přivolat pomoc. Mít dostatek 

informací o tom, jak omezit rizika pádu a zranění. Mít možnost 

rozhodnout se, zda k užívání léků potřebuje osoba asistenci či dohled. 

Být respektován ve svých rozhodnutích ohledně návštěvy lékaře a 

dodržování léčebného režimu. Mít dostatek informací o zdravé výživě. 
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Rizika 

 Napište, jaká konkrétní rizika klientovi hrozí 

 Zaměřte se jen na závažná rizika 

 Napište přesný postup, jak uvedeným rizikům budete předcházet 

Uplatňování práv, zájmů, 

obstarávání os. záležitostí 

 Hospodaření s financemi a nakládání s majetkem, využití soc. dávek, 
osobní doklady, politická práva, ochrana práv, prevence zneužívání. 

 

 Mít podporu při hospodaření s finančními prostředky a vyřizování dokladů. 
Mít podporu při naplňování a ochraně svých práv. Mít informace o 
rizicích zneužívání a způsobu, jak se mu bránit. 
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Uplatňování základních práv 

 Právo na volný pohyb 

 Právo uplatňovat svoji vůli, rozhodovat o trávení svého času apod. 

 Právo na soukromí 

 Právo vlastnit majetek a nakládat s ním 

 Právo rozhodovat o vlastní léčbě, užívání léků apod. 

Praktické instrukce 

 Napsat kvalitní slovní popis podpory není těžké. 

 Nezapomeňte nejprve popsat to, co klient zvládá sám. 

 Buďte konkrétní. Nepište „částečná pomoc s hygienou“ ale napište, jak 
konkrétně musíte klientovi pomoci. Např. „pracovník dá pastu na kartáček, 
zuby si klient vyčistí sám“. 

 Nepoužívejte vágní formulace typu: částečná pomoc s činností, plná pomoc 
s činností apod. Vždy popište, jak přesně klientovi pomáháte. 

 Jedině pokud klient v dané oblasti všechno zvládá sám, nemusíte se dále 
rozepisovat. 

 Pokud to dává smysl, napište, jak často daná činnost (asistence) probíhá. 

 Představte si, že popis podpory bude číst člověk, který klienta nezná. Popisu 
by měl rozumět i sám klient. 

 


