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Individuální plánování služby osobní asistence 

 

Co je Individuální plánování  

Individuální plánování je povinností každého poskytovatele sociální služby a to dle Zákona  

o sociálních službách a Standardů kvality sociálních služeb. Díky individuálnímu plánování 

poskytovatel sociálních služeb získává od svých uživatelů informace týkající se jejich potřeb, 

přání a schopností. Jedná se o proces, při kterém jsou zohledňovány schopnosti a potřeby 

uživatele. 

  

Individuální plán 

 Individuální plán je výsledkem procesu individuálního plánování. Na sestavování plánu 

spolupracuje klíčový pracovník (koordinátor individuálního plánování) s uživatelem 

využívající danou službu a to vždy na základě jeho představ o výsledné změně (jakých cílů 

chce dosáhnout, čemu se chce naučit, co chce rozvíjet apod.).  

 

Individuální plánování v Centru služeb Filipovka  

Každé dítě využívající naši službu má svůj Individuální plán osobní asistence. S dítětem 

pracujeme na základě jeho individuálních potřeb, uplatňujeme princip spolupráce a aktivního 

zapojení. Dítě podporujeme v jeho maximálním rozvoji, integraci mezi vrstevníky  

a v získávání nových dovedností a schopností. Individuální plán koordinuje terénní sociální 

pracovník ve spolupráci s dítětem (v případě, že to jeho zdravotní stav umožňuje), jeho rodiči 

a s osobním asistentem, který s dítětem pracuje a každý měsíc odevzdává Zprávu  

o průběhu osobní asistence. V individuálním plánu je popsán aktuální stav dítěte, jeho 

dovednosti a schopnosti v oblastech sebeobsluhy, komunikace, motoriky, sociálních 

dovedností apod. U jednotlivých oblastí je stanoven cíl, na kterém by měly všechny strany 

spolupracovat a kterého by mělo být do určité doby dosaženo. Pravidelně po půl roce  

se provádí revize individuálního plánu, která slouží k zhodnocení jednotlivých cílů a postupů 

vedoucí k naplnění cílů. Cíle se po revizi se stanovují nové, případně se stávající cíle 

prodlužují. Osobní asistent i rodina mají individuální plán neustále k dispozici, aby si mohli 

stanovené cíle nejen připomínat, ale také kontrolovat míru jejich postupného dosahování 


