
 

 

DOTAZNÍK PRO KLIENTY A JEJICH RODINY   
- OPORA PRO INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 
Vážení klienti, vážení rodinní příslušníci,  

dostává se Vám do rukou dotazník, ve kterém Vás prosíme o doplnění odpovědí na několik 
otázek nebo okruhů. Nebudete-li chtít, nemusíte však na všechny otázky odpovídat. Důvodem 
je naše snaha o co nejlepší navázání kontaktu s novým klientem, seznámení se s jeho dosa-
vadním životem, jeho oblíbenými činnostmi, režimem dne, pochopení jeho chování, poznání je-
ho možných přání a snaha o vcítění se do důvodů jeho případných negativních postojů. Důleži-
té jsou také informace o smutných nebo výrazně negativních životních prožitcích. Díky těmto 
znalostem můžeme předejít situacím, které by pro klienta nebyly příjemné.  

Poznání alespoň nejvýraznějších životních bodů, prožitků a činností nám může pomoci při 
správné komunikaci a umožní nám přiblížit poskytovanou službu co nejvíce potřebám našich 
klientů. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Budeme rádi, pokud se s námi budete na individuálním 
plánování péče o Vašeho blízkého podílet i během celého jeho pobytu v denním stacionáři.  

Tým zaměstnanců stacionáře 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jméno klienta / ky:  …………………………………………………………………………………... 

Den a místo narození: …………………………………………………………………………………... 

Místa, ve kterých doposud žil/a: ………………………………………………………………………… 

Škola (kam chodil/a, jakou školu absolvoval/a, výrazné momenty): 
..…….……………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Zaměstnání (podnik, město, pozice, co dělal/a) 
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Koníčky, osobní zájmy (v mládí, v pozdějším věku): 
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Chata, zahrádka, oblíbené dovolené: ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Rodina (manžel/ka – kde se seznámili, kde pracoval/a, děti – kolik, jejich jména apod.): 
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Místo (místa), kde bydleli jako rodina: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Ostatní příbuzní, na které rád/a vzpomíná, byli v kontaktu, prožili spolu např. dětství apod.:  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Měl/a auto? Řídil/a ráda? ……………………………………………………………………………….. 

Oblíbené květiny: …………………………………………………………………………………………. 

Oblíbená barva, vůně: …………………………………………………………………………………..  

Oblíbené / neoblíbené jídlo: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Oblíbený hudební žánr, filmy, televizní pořady apod.: ................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Běžný režim dne  – např. kdy ráno obvykle vstávám, usínám, zda si chodím po obědě zdřím-
nout, kdy snídám, obědvám, večeřím, hygiena – zvyklosti, oblíbené běžné oblečení, co nejraději 
během dne dělám apod. Prosím, popište: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Jsou některé oblasti (lidé, situace), kterým je vhodné se při komunikaci s Vaším blízkým spíše 
vyhnout, nebo přistupovat k tématu velmi opatrně? Např. úmrtí dítěte, rozvod… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Prostor pro další poznámky, které považujete za důležité: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Vyplnil: …………………………………………………………….. 

Datum: …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


