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Co PotřebuJeš Vědět k toMu,  
abys Mě uMěl/a PodPořIt

Hanka je ve škole tichá, ale pod povrchem 
má spoustu energie a velice živou povahu, 
jež se otevře těm, kdo ji dobře znají. Tuto 
energii potřebuje vybíjet aktivitami jako 
například zpívání nebo tancování, jinak se jí 
(jak sama říká) může začít „točit hlava“.

Hanka je velice charakterní a přání druhých 
často upřednostní před svým vlastním. Někdy 
potřebuje povzbudit k tomu, aby řekla, co 
chce nebo co by jí udělalo radost.

Hanka může v určitých situacích dostat 
strach a její reakce může na druhé působit 
jako projev neposlušnosti. Pokud se zdá, že 
se s ní nedá vyjít, mluvte s ní o tom, v čem je 
problém; obyčejně také potřebuje ujišťovat, 
že je kolem všechno v pořádku. 

Co Je Na HaNCe skVělé

Je chytrá a pohodová
Je vtipná

Hanka je pěkná a vždy milá
Je sportovní

Dobře hraje na piano
Je veselá a přemýšlivá

Je s ní legrace

HANčIN PROFIL  
NA JEDNU STRÁNKU

Co Je Pro HaNku důležIté

• Kreslení vodními pastely a tvoření obrázků
• Klábosit s kamarádkami
• Dát si pizzu na školní večeři
• Hrát si se Simonkou, Aničkou a Sofinkou
• Hrát si se svými oblíbenými panenkami
•  Dívat se na televizi – nejraději 

má postavu Merlina
•  Vyrábět věci z plastelíny nebo 

ze slaného těsta
•  Mít kamarády u sebe na noc 

a stavět s nimi bunkry
• Skákat na trampolíně
• Dívat se na DVD (i s popcornem!)
• Jít spát se svými oblíbenými plyšáky
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Matyáš Profil	na	jednu	stránku –	Matyáš

Proč vás napadlo využít zrovna profilu?
Profil na jednu stránku je podle mě ideální způsob, jak stručně a přehledně před
stavit člověka někomu, kdo jej nezná. Na téhle technice se mi líbí, že je pozitivní 
a konstruktivní: obsahuje, co je na člověku hezké, a současně citlivě upozorňuje, 
s čím potřebuje pomoc.

k jakému účelu byl profil sestavován?
Profil jsme potřebovali pro jednání v základních školách, kam by Matyáš mohl na
stoupit. Chtěli jsme, aby si pracovníci školy uměli Matyáše představit jako žáka 
své školy. Do té doby Matyáše provázela výhradně limitující doporučení plná od
strašujících diagnóz. Dítě s takovým profilem by se asi báli přijmout kamkoli.

kdo se účastnil sestavování?
Informace do profilu byly získány postupně od pracovníků ústavu, kde Matyáš 
žije (klíčová pracovnice a vedoucí sociálního úseku), učitelky, která pro Matyáše 
v té době zajišťovala individuální výuku, a od externí konzultantky, jejímž úkolem 
bylo navrhnout postup, jak pro Matyáše zajistit výuku v běžné, místní škole.

Jak se vám podařilo vtáhnout ostatní do aktivní účasti?
Nebylo těžké zapojit lidi do práce na profilu. Všichni zúčastnění měli zájem pomo
ci Matyášovi zajistit lepší podmínky pro vzdělávání a sociální začlenění. Matyáš 
v té době mimo jiné neměl žádnou příležitost potkávat se s dětmi stejného věku.

byl přítomen někdo z rodiny? sourozenec?
Matyáš je na světě sám. Matka jej spolu s bratremdvojčetem opustila hned v po
rodnici a bratrova adoptivní rodina nemá zájem o kontakt. Otec není znám.

Měli jste už možnost profil využít?
Profil byl použit pro setkání s pracovníky dvou škol. Do jedné ze škol Matyáš na
stoupil na zkušební pobyt, jehož výsledkem je řádný zápis do školy.

až budete pracovat na dalším profilu, budete něco dělat jinak?
Potřebujeme připravit profil pro použití v krajském seznamu dětí vhodných pro ná
hradní rodinnou péči. Ten bude vypadat jinak – nebude se zaměřovat na to, co Ma
tyáš potřebuje ve škole, ale na potřebnou pomoc a pomůcky v každodenním životě.

Milena Johnová, ředitelka, QUIP – Společnost pro změnu, o. s.

Co Má Matyáš rád

•  Má rád společnost

•  Má rád vodu – je spokojený ve vaně i bazénku

•  U jídla rád sedí na svém vozíku a jí samostatně svou lžící

•  Nejraději jí jogurty, piškoty, oplatky, bábovku a medvídky

•  Má rád hudbu a rámus vařečkou na hrnce

•  Rád se pohybuje samostatně lezením

•  Rád se houpe v houpačce a miluje pobyt venku, v zimě v létě

•  Rád jezdí autem a pozoruje dopravní ruch

Co PotřebuJe Matyáš Ve škole

•  Individuální pomoc při výuce i dalších činnostech (toaleta, oblékání, pohyb)

•  Vyškoleného asistenta (pomoc dítěti s postižením a techniky AAK)

•  Do školy by měl zpočátku chodit cca 15 hodin týdně

•  Bezbariérové prostředí (výtah/schodolez/rampu)

•  Místnost pro výměnu inkontinenčních pomůcek a odpočinek (lehátko)

•  Ve třídě speciální lavici a prostor pro odpočinek vybavený kobercem

Co Je Na MatyášoVI  
skVělé

Milý kamarádský chlapeček

Má mysl pro humor, umí si  
z člověka hezky vystřelit 

Krásně se mazlí
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Profil	na	jednu	stránku –	Martinka

Proč vás napadlo využít zrovna profilu?
Zúčastnila jsem se přednášky týkající se nástrojů metodiky Plánování zaměřené
ho na člověka a profil na jednu stránku se mi líbil. Je přehledný, působí pozitivně, 
zahrnuje nejdůležitější věci o  člověku, které nejsou na první pohled vidět, ale 
okolí by je mělo vědět. Profil by měl pomoci člověku v tom, aby byl úspěšný v ob
lasti, pro kterou je profil sestavovaný.

k jakému účelu byl profil sestavován?
K účelu vstupu do první třídy. Moje dcera s Downovým syndromem bude integro
vaná do první třídy běžné základní školy. Paní učitelka ji nezná a nemá ani žádné 
zkušenosti s dětmi s Downovým syndromem. Doufám, že Martinčin profil napo
může tomu, aby se paní učitelka naučila s Martinkou pracovat tak, aby to bylo pro 
ni přínosné a aby paní učitelka měla z této práce radost.

kdo se účastnil sestavování?
Já a terapeutka Katka, ke které Martinka chodí na terapie rozvoje kognitivních funkcí. 

Jak se vám podařilo vtáhnout přítomné do aktivní účasti?
Katka Martince fandí, práce s ní ji baví a použití svých postřehů ohledně Martí po
va žovala za samozřejmost. Práce na profilu ji bavila.

byl přítomen někdo z rodiny? sourozenec?
Táta, babička, dědeček, teta – pouze v pasivní roli. Profil jsem jim dala „pro kon
trolu“ na přečtení. Profil nijak zvlášť nekomentovali, pochválili a měla jsem pocit, 
že některé věci týkající se Martinky si teprve poté uvědomili. Celkově se všem líbil.

Měli jste už možnost profil využít?
Profil jsem dala paní učitelce na schůzce rodičů předškoláků před koncem škol
ního roku. Uvidím, jak moc ho využije, ale mám v plánu s ní o tom ještě promluvit. 
Předpokládám, že jej dám i paní asistentce, až bude vybrána.

až budete pracovat na dalším profilu, budete něco dělat jinak?
Zahrnu do jeho tvorby více lidí. V tomto případě myslím, že mi chybí zpětná vazba 
a názor od učitelky a asistentky z mateřské školy. Také názory táty a babičky by 
zřejmě pomohly. 

Karla Trusková, matka Martinky

Je	pro	mne	důležité
  Kamarádi, kteří mne berou mezi sebe 

a pomohou mi
  K práci mne motivuje hra a kamarádský 

přístup
 Pochvala a odměna! 
 Pravidelný rozvrh 
 Dělat to, co ostatní
 Pokud mi něco nejde, nechci být nucená 
  Řešit věci v klidu a po dobrém. Direktivní 

přístup mne zraňuje, zaseknu se
  Vysvětlení. Musím vědět, proč po mně 

chceš to, co nechci já 
  Jsem nerada omezovaná a kritizovaná. 

Ubíjí mne to
 Funguji lépe, když jsem odpočatá a zdravá
  Potřebuji, aby okolí pochopilo, co chci říct 

(pít, jíst, jít na konkrétní místo, za konkrétní 
osobou, dělat určitou věc)

  Moje pravidelné oblíbené činnosti – 
hipoterapie, cvičení v lyžáku, plavání

  Dělat věci s mámou, s tátou, s babi, 
s dědou. Nebo jim pomáhat

  Setkání s oblíbeným člověkem (přijde Míša, 
vyzvedne děda, půjdu k babi domů)

 Pohádka v televizi, prohlížení knížek
 Zvířata – kočky, psi, koně, králíci....
 Zmrzlina, čokoláda, bonbony

Martinka

Moje	klady
 Jsem přátelská
 Jsem upřímná a bezelstná
 Mám ráda lidi okolo sebe
 Ráda pomáhám a chci pomáhat
 Jsem přející, umím se rozdělit
  Umím být veselá, ráda laškuji a dělám 

si legraci
 Ráda si hraji, zúčastním se každé hry
  Umím dát lidem najevo, že jsou pro 

mne důležití – obejmu, pohladím
  Když je někdo smutný, upozorním na 

to ostatní, chci mu pomoci 
 Neumím být škodolibá, zlá ani zákeřná
 Uznávám autority

Pomůžeš	mi,	když
 Máš důvěru v moje schopnosti – věř mi! 
  Nasloucháš, přestože mi dobře nerozumíš. Ignorace mě 

frustruje. Pomůže mi, když skloníš svou hlavu k mému 
obličeji, se zakloněnou hlavou nahoru se mi mluví hůř.

  Mluvíš pomalu a zřetelně. Díváš se mi přitom do očí. 
Někdy potřebuji úkol zopakovat víckrát.

  Ukážeš mi, co mám udělat. Lépe věci pochopím, když 
je vidím.

  Jsi trpělivý. Počkej chvíli, než si rozmyslím, jak to mám 
udělat.

  Střídáš činnosti, které mi zadáváš. Rozmanitost úkolů 
mi pomáhá, ale jednotvárné věci mne ubíjí. Když se 
otočím zády nebo položím hlavu na lavici, už mne to 
nebaví, potřebuji změnu.

  Uvědomuješ si, že abych se naučila něco nového, musím 
si to neustále opakovat. Učím se déle než ostatní děti. 

  Dopomůžeš při zapnutí knoflíku, přezky, zavázání 
tkaničky. Dáš mi víc času na přípravu či úklid mých 
věcí. Dopomůžeš nakrájet jídlo na talíři, dohlédneš při 
nalévání pití. Dohlédeš na hygienu na WC.

  Počkáš na mne – bežím pomaleji než ostatní, hůř udržím 
rovnováhu třeba na schodech nebo z kopce dolů.

  Připomeneš mi pravidelné činnosti. Dělám je ráda, ale 
mám špatnou paměť a nemusím si zrovna vzpomenout.

 Necháš mne odpočinout.


