Českobratrská církev evangelická, Ústřední církevní kancelář, Oddělení výchovy a vzdělávání
Jungmannova 9, pošt.př. 466, 111 21 Praha 1, tel. 224 999 234, fax 224 999 219, vychova@srcce.cz 

 DOTAZNÍK
RODINNÉ  REKREACE  S DĚTMI  S POSTIŽENÍM    
Běleč nad Orlicí, Tábor J. A. Komenského, 2007 
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VYPLŇTE PRO KAŽDÉ DÍTĚ ZVLÁŠŤ
Údaje vpisujte prosím do šedých polí, příp. označte zvolenou variantu.


Termín konání RRP:	     
Jméno dítěte:		     
Datum narození:	        
Adresa/PSČ:		     
Sbor/církev:		     
Diagnóza:		     
Zdravotní pojišťovna:	     
Dítě má uzavřeno úrazové pojištění:       ANO  - NE   (prosím zaškrtněte)
Jméno otce:		     
Jméno matky:		     
Kontakt na rodiče v době konání rod. rekreace, pokud je dítě na RRP samo (adresa, telefon, 
mobil):		     

1) Zúčastnili jste se již některého rekreačního pobytu pro rodiny s postiženým dítětem, které připravila synodní rada Českobratrské církve evangelické? Pokud ano, doplňte prosím kterého.
     

2) Jak přijímá Vaše dítě cizí lidi? Bývá někdy svěřováno do péče mimo rodinu?
     

3) Dává Vaše dítě přednost některému typu lidí (muž - žena, temperamentní - klidnější typ, kdo umí zpívat, malovat apod.)
     


4) Může být Vaše dítě na chvíli samo, nebo vyžaduje stálý dohled? Má sklon utíkat?
     

5) Navštěvuje nějakou školu, denní stacionář či jiné zařízení?
     

6) Má Vaše dítě problémy se spánkem, s usínáním? Je zvyklé spát odpoledne?
     

7) Jak se Vaše dítě pohybuje (samo, s pomocí opory, na vozíčku, je vůbec nepohyblivé?)
     

8) Jak Vaše dítě komunikuje? Mluví? Je jeho řeči rozumět?
     

9) Na jaké je (zhruba) duševní úrovni? (Vyjádřete počtem let.)
     

10) Co Vaše dítě rádo dělá, co je uklidní? Čeho se bojí, co je zneklidní, rozčílí?
     

11) Jiné známky nemoci Vašeho dítěte (smyslové vady, epilepsie, jiné obtíže, léky, které užívá a pod.), na co máme dát pozor? 
     

12) Co Vy sami od rekreace očekáváte, co byste rádi slyšeli, zažili apod.?
     

13) Co doporučujete, abychom zajistili po technické stránce  (bude-li to realizovatelné)?
     

14) Je třeba zajistit zvláštní dietu? Jakou?
     

15) Ostatní sdělení:
     

Datum:      				     Podpis:       

Dotazník odešlete spolu s přihláškou do 15. dubna 2007 na adresu: vychova@srcce.cz



