
                                                                                                                 

 
Témata, na kterých můžeme spolupracovat 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Podpora a posilování kompetencí rodiny  
o sdílení a podpora, konzultování náročné životní situace (péče o  dítě, u kterého se objeví 

nějaký problém či riziko vývoje); sdílení aktuální situace rodiny i obav z budoucnosti, získání 
informací o možnostech řešení, využití dalších služeb … 
 

o informace o vývoji dítěte a jeho aktuální vývojové úrovni včetně prognózy, jeho 
možnostech, schopnostech a potřebách v jednotlivých oblastech vývoje; možnostech 
speciálních vyšetření nebo posouzení 
 

o instruktáže a nápady k naplňování potřeb vašeho dítěte: možnosti jak pracovat se svým 
dítětem, zajištění dostatku podnětů pro své dítě 
 

o zprostředkování kontaktů na odborníky (oftalmolog, neurolog, rehabilitace, logoped, 
psycholog, speciální pedagog…); další rodiny, které mají podobný problém, nacházejí 
se v podobné situaci; služby pro rodiny s dětmi (osobní asistence, mateřská centra …) 

 
 
Rozvoj dítěte 

o rozvoj smyslového vnímání – rozvoj smyslů, rozvoj zrakového vnímání, stimulace zraku, 
zrakový trénink, kompenzační pomůcky, úprava prostředí, speciální vybavení …  

o rozvoj pohybu - změna polohy, lezení, sezení, chůze, motivace, pohyb v prostoru, 
rehabilitace, terapie, lázně, rehabilitační pomůcky 

o rozvoj jemné motoriky - manipulace s předměty, uchopování 
o rozvoj komunikace - porozumění projevům vašeho dítěte, schopnost dítěte se vyjádřit, 

dorozumět se, rozvoj řeči, metody augmentativní a alternativní komunikace 
o oblíbené činnosti - motivace dítěte, tipy na pomůcky, instruktáž 

 
 
Rozvoj sebeobsluhy 

o osobní hygiena - dopomoc či spolupráce dítěte při hygieně - čištění zubů, mytí rukou … 
o oblékání, obouvání 
o stravování –  samostatnost při stravování 

 
 
Vzdělávání 

o informace o možnostech předškolního / školního vzdělávání 
o práva a povinnosti rodičů 
o podpora při rozvoji dovedností dítěte potřebných pro zařazení do předškolního / školního 

zařízení 
 
 
Péče o zdraví 

o návštěvy lékaře, dodržování léčebného režimu, využívání speciálních pomůcek 
o příjem stravy, např. polykání, kousání, stimulace, speciální pomůcky 
o zajištění bezpečí 

 
Zajištění kontaktu se společenským prostředím dítěte 

o kontakty s vrstevníky, s rodinou, s okolím 
o orientace v čase, v místě, osobách, režim dne 
o využívání běžných veřejných služeb, zapojování se do sociálních aktivit dle věku vašeho 

dítěte, např. dětská centra, školičky, plavání … 



 
 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů  
o ochrana práv, uplatňování občanských práv 
o informace o sociálních dávkách a jiných možnostech podpory, např. příspěvky 

od nadací, pojišťoven apod. 

 
 


