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DOHODA O INDIVIDUÁLNÍM PLÁNU ODLEHČOVACÍ SLUŽBY  
 

Poskytovatel:  Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ z.ú. 
       Alžírská 647/1, 160 00 Praha 6 
       Tel.: 235 362 726 
a 
rodič dítěte:    
 
 
klíčový pracovník:          
 
 
osobní cíl rodiče: 
 
 

      
     Jméno dítěte: 

Datum 
narození: 

Telefon na 
rodiče: 

Telefon na někoho 
jiného (jméno a 
číslo): 

Epilepsie
: 
(ano/ne) 

     

  
přesný rozpis pravidelné medikace: 

 Dávka Název medikace, způsob podání 
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rozpis nepravidelné medikace (epilepsie-průběh apod): 
Dávka Název medikace Popis situace, kdy máme medikaci aplikovat 
   
   
   
   
 
alergie: 
Na co: Jak postupovat při alergické reakci: Jakou medikaci použít 

při alergické reakci 
   

Další 
informace, 
které nám 
chcete sdělit 

  

 
 
Poskytovatel se s rodičem dítěte dohodl na poskytnutí individuální odlehčovací 
služby od………….   do ………..  2015. 
 
 
Rodiče jsou si vědomi rizik, které mohou během týdenního pobytu nastat zvláště 
vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte. 
 
 
 
 
V Praze, dne 
 
 
 
 
Monika Janíková      rodiče dítěte 
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Koordinátorka odlehčovací služby 
 
 
 
 

 
problémové chování (velmi stručně): 

Jaké: Jak obvykle postupujete: 

  

  

 
 
Sebeobsluha: 
Zde označ te křížkem, kterou míru pomoci potřebuje Vaše dítě pro zvládnutí konkrétní 
činnosti: 
A: zvládá s fyzickou pomocí 
B: zvládá se slovní pomocí 
C: zvládá samostatně 
 

Toaleta: 

Název činnosti: A B C Vaše možná poznámka ke konkrétní 
činnosti: 

     

     

 
Toaleta: 

Otázka: Odpověď: 

Jakým způsobem dá 
najevo, že chce na 
toaletu? 

 

V noci se vzbudí 
samo, musí být 
buzeno (v jakých 
intervalech) nebo nosí 
plenu? 
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Souhlasíte, aby Vaše 
dítě obsluhoval na 
toaletě asistent 
opačného pohlaví, 
bude-li třeba? 

 

Napadá vás ještě 
něco, co bychom o 
toaletě měli vědět? 

 

 
Hygiena- umyvadlo: 

Název činnosti: A B C Vaše možná poznámka ke konkrétní 
činnosti: 

     

     

 
Hygiena-koupání a sprchování: 

Název činnosti: A B C Vaše možná poznámka ke konkrétní 
činnosti: 

     

 
Hygiena: 

Otázka: Odpověď: 

Jakým způsobem dá najevo, 
že se chce umýt? 

 

Doma se sprchuje nebo se 
koupe ve vaně? 

 

Souhlasíte, aby Vaše dítě 
obsluhoval při hygieně 
asistent opačného pohlaví, 
bude-li třeba? 

 

Napadá vás ještě něco, co 
bychom o hygieně měli 
vědět? 
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Oblékání se a svlékání se: 
 
 

Název činnosti: A B C Vaše možná poznámka ke konkrétní 
činnosti: 

     

     

 
 
 

Oblékání se a svlékání se: 

Otázka: Odpověď: 

Jakým způsobem dá najevo, 
že se chce obléct? 

 

Jakým způsobem dá najevo, 
že se chce svléct? 

 

Jakým způsobem dá najevo, 
že se mu na oblečení něco 
nelíbí? 

 

Souhlasíte, aby Vaše dítě 
obsluhoval při oblékání 
asistent opačného pohlaví, 
bude-li třeba? 

 

Napadá vás ještě něco, co 
bychom o oblékání měli 
vědět? 
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Jídlo: 
 

Název činnosti: A B C Vaše možná poznámka ke konkrétní 
činnosti: 

Počká na přinesení jídla     

Uchopí lž íci     

Uchopí pohárek     

Pije     

 
 

Jídlo: 

Otázka: Odpověď: 

Oblíbená jídla  

Neoblíbená jídla  

Jídla, která nikdy nesní   

Jakým způsobem dá najevo, 
že má hlad nebo ž ízeň? 
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Napadá vás ještě něco, co 
bychom o jídle měli vědět? 

 

 
 
 
 
 
 
 
Komunikace: 
Zde zapište, jakým způsobem dítě dosáhne následujícího: 
x-křížkem zaznamenejte způsob, který používá nejčastěji (pouze jedna možnost) 
o-kroužkem zaznamenejte způsoby, které umí, ale moc je nepouž ívá (i více možností) 
 
 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V 
Chce pozornost                      
Chce pomoc                      
Chce jíst nebo pít                      
Chce věc                      
Chce něco dělat                      
Chce se někam 
dostat 

                     

Bojí se                      
Vyjadřuje bolest                      
Nerozumí něčemu                      
Protestuje, odmítá                      
Chce bý t o samotě                       
Jiné 
…………………… 

                     

 
A: komplexní mluvená řeč  (věty) 
B: skupina slov 
C: jednotlivá slova 
D: zvuky (pláč , křik) 
E: komplexní znaková řeč 
F: jednotlivé znaky 
G: pohyby hlavou 
H: echolálie 
I: ukazování 
J: vede za ruku 
K: sahá a uchopuje 
L:  podá věci 
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M: hyperaktivita 
N: přijde blíž 
O: odvrátí se 
P: upřený  pohled 
R: mimika 
S: agrese 
T: autoagrese- sebezraňování 
U: odejde 
V: jiné ................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ostatní: 
 
 

Otázka: Odpověď: 

Použ ívá určité pomůcky ke 
komunikaci (předměty, 
fotky aj.)?  
Jaké a jak? 

 

Použ ívá denní rež imy?  

Napadá vás ještě něco, co 
bychom o komunikaci měli 
vědět? 
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Zde zaznamenejte, jak by měl vypadat „ideální den“ Vašeho dítěte. Napište, kdy 
nejraděj vstává, kdy nejraděj jí, kdy si nejraděj hraje a jak, kdy a jaké rituály nejraděj 
dělá, kdy nejraděj usíná atd. 

 
„Ideální den“ 

Čas: Činnost: Čas: Činnost 

0:00  12:00  

0:30  12:30  

1:00  13:00  

1:30  13:30  

2:00  14:00  

2:30  14:30  

3:00  15:00  

3:30  15:30  

4:00  16:00  

4:30  16:30  

5:00  17:00  

5:30  17:30  

6:00  18:00  
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6:30  18:30  

7:00  19:00  

7:30  19:30  

8:00  20:00  

8:30  20:30  

9:00  21:00  

9:30  21:30  

10:00  22:00  

10:30  22:30  

11:00  23:00  

11:30  23:30  

 
 
 
 
 

 
Kterým činnostem se máme vyhnout? 
 

 

 
 

Noc: 

Otázka: Odpověď: 

Jakým způsobem dá 
najevo, že je unavený? 

 

Spí s nějakou oblíbenou 
hračkou? 
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Souhlasíte, aby Vaše 
dítě spalo v jedné 
místnosti s asistentem 
opačného pohlaví, 
bude-li třeba? 

 

Usíná o samotě?   

Zde přesně popište 
pořadí činností těsně 
před tím, než  jde spát 
(např. večerníček, pak 
hygiena, pak pohádka z 
knížky) 

 

Co bychom ještě o 
spánku měli vědět? 
(musí se nechat svítit, 
usne až  po dlouhé 
době, je třeba 
pravidelný noční 
dohled, často se v noci 
budí apod.?) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jízda autem a bezpečnost na procházce: 
 
 

Otázka: Odpověď: 

Jak asi bude zvládat 
převoz autem  

 

Jezdí rádo autem?  
Napadá Vás ještě něco 
k bezpečnosti Vašich 
dětí při procházce, co 
bychom měli vědět? 
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Napadá Vás ještě cokoliv, co bychom o Vašem dítěti měli vědět (činnosti, které ho 
baví, hračky, které upřednostňuje, co nemá rádo…….)? 

 
 


