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jméno uživatele:      

 

Odpovídající variantu označte křížkem . V některých případech je možné označit i více možností najednou. 
Pokud uživateli hrozí v určité oblasti zvýšené riziko, uveďte, jaká opatření jsou nutná pro snížení rizika a pro 
bezpečné zvládnutí situace. V případě nutnosti pro tuto oblast zpracujte rizikový plán. 

 

 1.  SAMOSTATNÝ POHYB 
 

1.1. Samostatný pohyb v rámci areálu zařízení (budova, dvůr, zahrada) 
 
 samostatně bez pomoci pracovníka po celém areálu 

 samostatně bez pomoci pracovníka pouze na těchto místech: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 všude pouze za přítomnosti pracovníka 

 
Zvýšené riziko pro uživatele v této oblasti:  ANO -  NE 

Co dalšího musíme udělat pro bezpečné zvládnutí situace (popis opatření): 

 
 

 

 
 

 

1.2.  Samostatný pohyb v domě (bytě, na oddělení) 
 
 ve dne neomezenou dobu bez přítomnosti pracovníka 

 ve dne max. ……… hodin bez přítomnosti pracovníka (nutná kontrola po …… hodinách) 

 nemůže zůstat ve dne sám v domě (v bytě, na oddělení) bez přítomnosti pracovníka 

 
 v noci neomezenou dobu bez přítomnosti pracovníka 

 v noci max. ……… hodin bez přítomnosti pracovníka (nutná kontrola po …… hodinách) 

 nemůže zůstat v noci sám v domě bez přítomnosti pracovníka 

 
Zvýšené riziko pro uživatele v této oblasti:  ANO -  NE 

Co dalšího musíme udělat pro bezpečné zvládnutí situace (popis opatření): 

 
 

 
 

 

 

1.3. Samostatný pohyb po obci / městě 
 
 samostatný pohyb po celé obci (městě) je možný bez jakéhokoliv omezení 

 samostatný pohyb je možný pouze v těchto lokalitách: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 pohyb po obci (městě) je možný pouze za přítomnosti pracovníka (samostatný pohyb není možný) 

 
Zvýšené riziko pro uživatele v této oblasti:  ANO -  NE 

Co dalšího musíme udělat pro bezpečné zvládnutí situace (popis opatření): 
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1.4. Samostatný pohyb mimo obec / město 
 
 samostatný pohyb mimo obec (město) je možný bez jakéhokoliv omezení 

 samostatný pohyb je možný pouze v těchto lokalitách: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 pohyb mimo obec (město) je možný pouze za pomoci pracovníka 

 
Zvýšené riziko pro uživatele v této oblasti:  ANO -  NE 

Co dalšího musíme udělat pro bezpečné zvládnutí situace (popis opatření): 
 

 

 
 

 
 

1.5.  Přecházení silnice (ulice) 
 
 uživatel zvládá přecházení samostatně a bezpečně, bez přítomnosti pracovníka 

 uživatel zvládá samostatně a bezpečně pouze na vybraných místech a trasách: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 přecházení silnice nebo ulice je možné pouze v doprovodu pracovníka 

 
Zvýšené riziko pro uživatele v této oblasti:  ANO -  NE 

Co dalšího musíme udělat pro bezpečné zvládnutí situace (popis opatření): 

 
 

 
 

 

 

1.6.  Cestování dopravními prostředky 
 
 uživatel zvládá cestování samostatně bez přítomnosti pracovníka 

 uživatel zvládá cestování samostatně pouze na těchto trasách: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 cestování je možné pouze v doprovodu pracovníka 

 
Zvýšené riziko pro uživatele v této oblasti:  ANO -  NE 

Co dalšího musíme udělat pro bezpečné zvládnutí situace (popis opatření): 

 

 
 

 
 

 

 

1.7. Další rizika týkající se samostatného pohybu (venku i v budově) 
 

Uveďte další případná rizika: 
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2. RIZIKA V DOMÁCNOSTI 
 

2.1.  Manipulace se spotřebiči a nástroji 
 

nůž  samostatně    pod dohledem    vůbec 

nůžky  samostatně    pod dohledem    vůbec 

elektrický kráječ na chleba  samostatně    pod dohledem    vůbec 

rychlovarná konvice  samostatně    pod dohledem    vůbec 

kávovar  samostatně    pod dohledem    vůbec 

topinkovač  samostatně    pod dohledem    vůbec 

vařič (plynový – elektrický)  samostatně    pod dohledem    vůbec 

trouba (plynová – elektrická)  samostatně    pod dohledem    vůbec 

mikrovlnná trouba  samostatně    pod dohledem    vůbec 

holicí strojek  samostatně    pod dohledem    vůbec 

fén  samostatně    pod dohledem    vůbec 

rádio, CD přehrávač  samostatně    pod dohledem    vůbec 

televize  samostatně    pod dohledem    vůbec 

žehlička  samostatně    pod dohledem    vůbec 

pračka  samostatně    pod dohledem    vůbec 

vysavač  samostatně    pod dohledem    vůbec 

  samostatně    pod dohledem    vůbec 

  samostatně    pod dohledem    vůbec 

  samostatně    pod dohledem    vůbec 

 

Další opatření pro bezpečnou manipulaci s nástroji a spotřebiči: 

 
 

 
 

2.2. Hygiena 
 
 uživateli nehrozí při úkonech osobní hygieny zvýšené riziko a nepotřebuje dohled (např. při koupání, 

sprchování apod.) 
 u následujících úkonů musí být z důvodů bezpečnosti přítomen pracovník: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zvýšené riziko pro uživatele v této oblasti:  ANO -  NE 

Co dalšího musíme udělat pro bezpečné zvládnutí situace (popis opatření): 
 

 

 
 

 

2.3. Zabezpečení bytu (pokoje) 
 
 uživatel umí před odchodem vypnout elektrické spotřebiče, zavřít okna, zamknout apod. 

 uživatel při těchto úkonech potřebuje pomoc pracovníka 

 
Zvýšené riziko pro uživatele v této oblasti:  ANO -  NE 

Co dalšího musíme udělat pro bezpečné zvládnutí situace (popis opatření): 
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3. PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 

Které aktivity, kterým se uživatel věnuje, mohou být pro něj zvýšeně rizikové (pracovní 
činnosti, terapie, volnočasové aktivity, výlety, sport apod.): 

 

 
 

 
Opatření pro bezpečné zvládnutí volnočasových aktivit: 

 

 
 

 
 

 

4.  ZDRAVOTNÍ RIZIKA 
 

4.1. Rozpoznání zdravotních problémů 
 
 v případě zdravotních problémů uživatel pozná, kdy je potřeba navštívit lékaře, zubaře apod. a umí 

se sám objednat 
 v případě zdravotních problémů musí návštěvu lékaře zajistit personál (objednání atd.) 

 

 

4.2. Návštěva lékaře 
 
 k lékaři si dojde uživatel sám 

 k lékaři chodí za doprovodu pracovníka 

 

 

4.3. Manipulace s léky 
 
 léky má uživatel uloženy u sebe a sám je užívá 

 léky jsou uloženy u personálu, léky podává personál 

 
 

4.4. Oblasti zdravotních rizik  
(označte křížkem oblasti, ve kterých hrozí uživateli riziko): 

 
 konzumace alkoholu 

 kouření 

 pití kávy 

 přejídání se 

 diabetes 

 epilepsie, záchvaty 

 riziko pádů ( na rovině,  na schodech,  uvnitř,  venku) 

 nebezpečí popálení, pořezání, opaření 

 proleženiny 

 polykání předmětů 

 jiná zdravotní rizika: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opatření pro bezpečné zvládnutí zdravotních rizik: 
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5. OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ A SEXUALITY: 
 
 uživateli hrozí možnost sexuálního zneužívání 

 uživatel má nevhodné sexuální chování a projevy vůči ostatním 

 uživatelce hrozí nechtěné otěhotnění 

 uživateli hrozí nebezpečí pohlavně přenosných nemocí 

 
Další rizika v oblasti partnerských vztahů a sexuality: 

 
 

 

Opatření pro bezpečné zvládnutí rizik v oblasti partnerských vztahů a sexuality: 
 

 
 

 

 

6. OBLAST PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ  
 
 uživatel z důvodu agrese nebo nevhodného chování představuje ohrožení pro své okolí 

 uživatel má sklony k sebepoškozujícímu chování 

 uživateli hrozí že bude objektem zneužívání 

 

Další rizika v oblasti problémů v chování: 
 

 

 
Opatření pro bezpečné zvládnutí rizik v oblasti problémů v chování: 

 
 

 

 
 

7.  FINANČNÍ RIZIKA 
 
 uživatel umí sám hospodařit max. s částkou ……………………,- Kč/měs. 

 uživatel nezná dobře hodnotu peněz, neumí si spočítat vrácené peníze 

 uživatel si nedovede své výdaje naplánovat, často mu chybí peníze 

 uživatel má sklony nechat se finančně zneužívat (rozdává či půjčuje peníze, platí cizí útratu, uzavírá 

nevýhodné smlouvy apod.) 
 uživatel má sklony ke krádežím nebo ničení cizího majetku 

 

Opatření pro bezpečné zvládnutí finančních rizik: 

 
 

 
 

 

8. DALŠÍ RIZIKA 
 

Hrozí uživateli nějaká další rizika? Popis dalších rizik a opatření pro jejich snížení: 
 

 

 
 

 
 

 
 

Datum:      Vypracoval: 
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