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Úvod
V posledních letech se do pozornosti veřejnosti, médií i politiků dostává problematika tzv. neformálně pečujících,
1

jejichž počet je v České republice odhadován na téměř 300 tisíc osob . Zhruba desetinu příjemců příspěvků na péči
tvoří děti ve věku 0-17 let, o které zpravidla pečují jejich rodiče. Pečujícími jsou v tomto případě lidé v produktivním
věku, především ženy - matky, přičemž se časově, psychicky i fyzicky náročnou péči snaží skloubit se zaměstnáním
a často i s péčí o další děti.
Situaci, ve které se momentálně neformálně pečující v Česku nacházejí, reflektuje i Ministerstvo práce a sociálních
věcí v dokumentu Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025 (dále jen Strategie),
kde
se
o

pečujících vyjadřuje následovně: “I když je role neformální, ve většině případů rodinných pečovatelů,
je
v
systému dlouhodobé péče velmi významná. Český sociální i zdravotní systém ji příliš neoceňuje, ani ji
neulehčuje (...). Rovněž podpora ze strany obce a komunity je minimální, chybí poskytování základních informací
2
o
způsobu adekvátní péče, vzdělávání pečovatelů a psychologické poradenství či péče.” V důsledku toho jsou
dlouhodobě neformálně pečující vystaveni nejen vyššímu riziku chudoby, ale také deformaci rodinných vztahů,
či
zhoršování jejich zdravotního stavu.
Jedním z vládních opatření, směřujícím ke zlepšení stávající situace, je zvýšení příspěvku na péči, které vstoupilo
v
platnost v dubnu tohoto roku. Příspěvek ve čtvrtém stupni se zvýšil o šest tisíc korun, v červenci se zvýší
3
příspěvek ve třetím stupni pro děti do 18 let o čtyři tisíce korun . Nicméně se zatím snaha o naplňování strategie
potkává spíše s neúspěchem. Jak vyplývá ze šetření Nejvyššího kontrolního úřadu, v letech 2015-2017
4
se
z

plánovaných sedmnácti cílů podařilo dosáhnout pouze tři .

Shrnutí hlavních zjištění
⚫ Pečující chtějí o děti pečovat sami v domácím prostředí. V důsledku dlouhodobé péče se potýkají
s
chronickou únavou, zhoršováním zdravotního stavu, pociťují strach z budoucnosti, jsou vyčleněni
z
pracovního trhu a ze společnosti.
⚫ Aby mohli pečující dlouhodobě pečovat o své postižené děti, potřebují nutně odpočinek. Ten by jim měl
být umožněn prostřednictvím využívání odlehčovacích služeb. Přestože je existence odlehčovacích služeb
uzákoněna a mohou je zřizovat obce či organizace, je jich stále nedostatek.
⚫ O odlehčovacích službách mají pečující malé povědomí (34 % respondentů nezná žádnou odlehčovací
službu, 81 % by uvítalo více informací o odlehčovacích službách v jejich okolí).
⚫ Je nezbytné rozšířit síť odlehčovacích služeb, podpořit informovanost o dostupných sociálních službách a
efektivně propojit všechny složky podpory rodin s postiženými dětmi.
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2

Význam a potřebnost odlehčovacích služeb

Jednou z oblastí, která má být podle strategie předmětem zlepšení, je oblast odlehčovacích služeb. Právě po tomto
typu služby vzniká mezi pečujícími velká poptávka, jak dokazuje nejen náš celorepublikový výzkum, ale například
i
šetření v menších komunitách na Hořovicku a Berounsku. Jak vyplynulo z rozhovorů s rodinami dětí a dospělých
s
postižením, “uvítala by naprostá většina rodičů možnost využívat specializované služby, které by jim pravidelně
nebo jednorázově pomáhaly. Jedná se zejména o sociální služby, především tzv. odlehčovací služby, osobní
5
asistenci nebo denní stacionáře.”

2.1 Co jsou odlehčovací služby
Tyto služby jsou zákonem 108/2006 Sb. definovány jako “terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
o
které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě
6
nezbytný odpočinek” . Maximální cena za poskytnutí odlehčovací služby je zákonem stanovena na 130 korun
7
na
hodinu . Z definice vyplývá, že jakkoliv služba poskytuje péči postiženému (dítěti), je ve skutečnosti zaměřená
na
pomoc pečujícímu (rodiči), kterému má odlehčit od péče.

2.2 Proč odlehčovat
Poptávka po odlehčovacích službách vzniká jako důsledek dlouhodobé situace, ve které se ocitají zejména mladé
rodiny, tvořené páry v produktivním věku a často také dalšími (zdravými) dětmi. Tyto rodiny se potýkají s mnohem
víc, než jen “běžnou” únavou, kterou bezesporu prožívají rodiče malých dětí nebo pracující. Pokud děti právě netrpí
další nemocí, navštěvují přes den školky, školy či denní stacionáře, co však přes víkendy a prázdniny? A co teprve
až bude muset pečující náhle odjet, třeba do nemocnice?
Tvrzení o nepříznivé situaci pečujících a rizicích, která jsou s dlouhodobou péčí spojená, potvrzuje i studie
Olomoucké univerzity, která porovnává kvalitu života skupiny pečujících s kontrolní skupinou. Na základě
rozhovorů s pečujícími dochází k závěru, že pečující osoba pociťuje “nedostatek podpory v oblasti poradenství,
finanční podpory, možností odpočinku, či podpory blízkých osob a lepšího bydlení. (...) Rozdíly pozorujeme i u
modelové osoby pečující a kontrolní skupiny ve vnímání pocitu štěstí. Pečující osoba se cítí v současnosti být
šťastná trochu, kdežto osoba kontrolní skupiny se cítí být velmi šťastná. A ještě větší rozdíly nalézáme v
očekáváních do budoucna, kde osoba kontrolní skupiny se spíše (či středně) těší do budoucna, kdežto typická
8
osoba pečující se budoucnosti bojí.”
Je zřejmé, že odpočinek a duševní pohoda jsou úzce propojené. Univerzita v britském Durhamu uskutečnila výzkum
o odpočinku a pohodě (angl. well-being, dá se přeložit i jako zdar, dobrý pocit, blaho), do které se zapojilo
9
přes 18
000 respondentů ze 134 zemí světa . Z výsledků vyplývá, že ti, kdo pociťovali nedostatek odpočinku,
zaznamenali nižší hodnoty v otázce pohody. Zajímavá jsou také zjištění týkající se aktivit, které lidé považují
za nejvíce odpočinkové. Zde je pět aktivit, u kterých si lidé nejlépe odpočinou: čtení (58
%), pobyt v přírodě (53
%),
5
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trávení času o samotě (52 %), poslech hudby (40 %) a “nicnedělání” (40 %). Tyto aktivity spojuje třeba ticho a klid,
ale i fakt, že je lidé nejčastěji dělají o samotě.
Podle údajů Dobrého anděla 60 % rodin uvádí, že péče o jejich dítě s vážným a dlouhodobým onemocněním
10
je
nutná prakticky 24 hodin denně. Průměrně je potřeba zajistit péči 18 hodin denně. Na náročnost péče o osoby
se zdravotním postižením a podmínky života pečujících osob upozorňuje řada akademických prací. Zmíněný
výzkum olomoucké univerzity zkoumal také negativní pocity a jevy týkající se dlouhodobé péče, jako je únava,
ztráta schopnosti užít si volné chvíle, ztráta schopnosti radovat se, nástup deprese apod., a došel k následujícímu:
“U všech položek vykázali příslušníci skupiny pečujících osob statisticky velmi významně 'negativnější' prožitky
11
a
potvrdili existenci negativních pocitů a nálad, včetně negativního očekávání budoucího vývoje”.
Největší význam by mělo odlehčování v preventivním smyslu, a to tehdy, kdyby systematicky, pravidelně
a
dlouhodobě umožňovalo pečujícím dopřávat si nutný odpočinek. Zamezilo by se tak nejen pocitu vyčerpání,
až
vyhoření, ale také sociální izolaci pečujících. Nepřímo by zlepšení duševní pohody pečujícího ovlivnilo i další
důležité aspekty jeho života, jako jsou rodinné vztahy, aktivita na trhu práce, či zdravotní stav. Na to je však
odlehčovacích služeb příliš málo a ani informovanost o nich není na dostatečné úrovni.

2.3 (Ne)dostupnost odlehčovacích služeb
Podle posledních dostupných údajů v roce 2018 pobíralo příspěvek na péči 30 044 dětí ve věku do sedmnácti let
12
včetně . Ve skutečnosti je počet dětí s postižením o něco vyšší, nepočítá třeba s dětmi v raném věku, kterým zatím
příspěvek nebyl přiznán, anebo o něj ani nebylo zažádáno. Nejvíce příjemců příspěvku na péči do 17 let eviduje
MPSV ve Středočeském kraji, nejméně pak v Karlovarském kraji.
Nahlédneme-li do Registru poskytovatelů sociálních služeb, který provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí,
nalezneme tam celkem 70 odlehčovacích služeb určených dětem od narození do ukončených 17 let věku.
Dalších
22 služeb je pro klienty bez omezení věku, přičemž se jedná téměř výlučně o hospice.13 Aktuální údaje o síti
poskytovatelů sociálních služeb nalezneme také na webových stránkách jednotlivých krajů.

10
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Tabulka 1: Počet příjemců příspěvku na péči a odlehčovacích služeb podle krajů
(Zdroj: data z MPSV a Registru poskytovatelů sociálních služeb; vlastní zpracování)

Kraj

Počet příjemců
příspěvku na péči
ve věku 0-17 let

Počet odlehčovacích služeb
pro děti ve věku 0-17 let

Počet odlehčovacích
služeb bez omezení
věku

Hlavní město Praha

2 503

6

1

Středočeský kraj

3 592

16

4

Jihočeský kraj

1 803

4

3

Plzeňský kraj

1 811

5

1

881

0

0

Ústecký kraj

3 211

4

1

Liberecký kraj

1 478

8

0

Královéhradecký kraj

1 731

2

0

Pardubický kraj

1 853

4

0

Vysočina

1 324

3

4

Jihomoravský kraj

3 483

2

3

Olomoucký kraj

1 740

3

1

Moravskoslezský kraj

3 000

9

2

Zlínský kraj

1 634

4

2

CELKEM

30 044

70

22

Karlovarský kraj

Je třeba říci, že počet registrovaných odlehčovacích služeb nevypovídá mnoho o skutečné dostupnosti takové
služby pro konkrétní dítě s postižením. Většina služeb je určena pro děti vymezených věkových kategorií anebo
pouze pro klienty s vybraným typem postižení. Ne všechny služby jsou tedy dostupné všem. Další překážkou
při
hledání vhodné služby pak může být neochota zařízení přijmou dítě “náročné” na péči, jedná se zejména o děti
s
vážnějšími poruchami chování.
Chyba přitom vůbec nemusí být na straně zařízení. Ta jsou naopak někdy ochotná jít za hranice svých možností,
aby pečujícím v kritických situacích umožnila úlevu od péče. Problém vnímáme v první řadě jako systémový. Počet
poskytovatelů odlehčovacích služeb je alarmující, chybí vyškolený personál, odměny jsou nízké a prestiž tohoto
povolání také nemůže být motivačním faktorem. Současná situace rodičů - pečujících s ohledem na dostupnost
odlehčovacích služeb je přinejmenším velice svízelná.

6

3

Metodologie výzkumu

Na základě dostupných informací a dat o odlehčovacích službách v ČR a poptávky, která vznikla ze strany rodičů
dětí s postižením, jsme se rozhodli uskutečnit celorepublikový dotazníkový průzkum mezi pečujícími o děti
s
postižením. Cílem výzkumu bylo specifikovat potřeby pečujících a konkrétní představy o službách, které by jim
nejvíce odlehčily od každodenní péče. Při jeho designu jsme vycházeli ze skutečného, žitého světa pečujících
a
jejich zkušeností s (ne)dostupností odlehčovacích služeb.

3.1 Výzkumný soubor
S ohledem na cíle výzkumu jsme se rozhodli pro kvantitativní metodu šetření. Byl vytvořen dotazník ve dvou
podobách, online a tištěné. Distribuovány byly v posledním únorovém týdnu 2019. Výběr kanálů pro šíření
dotazníku proběhl záměrně, jelikož se jedná o vymezenou cílovou skupinu, kterou bylo v rámci našich časových
a
finančních možností možné zasáhnout pouze strategicky šířeným online dotazníkem.
Výběr respondentů online probíhal na základě dobrovolnosti. Nejprve byly kontaktovány všechny zařízení rané
péče a speciální školy v ČR, kam byl zaslán dotazník s průvodním dopisem a prosbou o šíření mezi pečující.
Zároveň se spustila distribuce online dotazníku, a to zejména ve vybraných skupinách na facebooku, které sdružují
rodiče a pečující o děti s postižením, ať už na celorepublikové úrovni anebo v jednotlivých krajích. Spoléhali jsme
také na další stupeň distribuce, kdy se rodiče budou chtít o dotazník podělit s dalšími přáteli a známými, kterých
se problematika týká. Členové a přátelé spolku také rozesílali dotazník svým známým a na místa, která se zdála být
pro výzkum relevantní. Významnou roli v distribuci tedy sehrála i metoda sněhové koule.

3.2 Sběr dat a analýza
Online verze dotazníku byla přístupná k vyplnění od 24. února do 30. března 2019, tedy o něco déle než jeden
měsíc. Za tuto dobu se nám podařilo získat 951 vyplněných online dotazníků, z nichž bylo pro potřeby analýzy
vyloučeno 71, a to z důvodu vysokého věku dítěte (18 a více let). Odpovědi z těchto dotazníků jsme zpracovali
do
menší doplňkové analýzy, která ukazuje, s jakými problémy - mnohdy hůře řešitelnými - se potýkají rodiče
dospělých dětí s postižením. 31 pečujících vyplnilo dotazník i pro druhé dítě s postižením. Online dotazník tedy
vyplnilo 849 pečujících o jedno nebo více dětí s postižením do 18 let.
Tištěný dotazník byl distribuován na území Hlavního města Prahy a vrátilo se 34 vyplněných dotazníků (Integrační
centrum Zahrada - 13, Základní škola speciální Chotouňská - 12, Základní škola speciální Starostrašnická - 9).
Všichni pečující vyplnili tištěný dotazník pouze pro jedno dítě a všechny děti byli mladší 18 let.
Celkem jsme tedy získali 985 vyplněných dotazníků, z toho 914 dotazníků pro děti mladší 18 let. V analýze
vycházíme z počtu 8
 83 respondentů (protože 31 respondentů vyplnilo dotazník i pro druhé dítě s postižením).
Výzkum není reprezentativní na základě pohlaví, odpovědělo na něj 49 mužů a 830 žen. Ženy tedy ve výběrovém
souboru tvoří 94 % všech pečujících. Skutečné rozložení pečujících o děti s postižením v populaci neznáme.
Dá se však předpokládat, že pečující matky mají výraznou převahu, přičemž partneři zajišťují domácnost spíše
po finanční stránce.
Rozložení podle krajů také není reprezentativní, nicméně se podařilo sesbírat data ze všech krajů, a to minimálně
ve
výši 1,7 % z celkového počtu příjemců příspěvku na péči ve věku 0-17 let. Nejnižší zastoupení mají respondenti
z
Ústeckého kraje a Vysočiny, naopak nejvíce dotazníků pochází z Hlavního města Prahy. To je dáno zejména tím,
že členové spolku se sami pohybují v komunitě rodičů žijících v Praze, a také distribucí tištěných dotazníků.
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Tabulka 2: Struktura respondentů podle krajů
(Zdroj: počty příjemců příspěvku na péči převzaty z dat MPSV, vlastní zpracování)

Kraj

Počet příjemců
příspěvku na péči
za prosinec 2017

Počet respondentů

Podíl respondentů
z
celkového počtu
příjemců

Hlavní město Praha

2 503

177

7,1 %

Středočeský kraj

3 592

141

3,9 %

Jihočeský kraj

1 803

65

3,6 %

Plzeňský kraj

1 811

36

2%

881

18

2%

Ústecký kraj

3 211

56

1,7 %

Liberecký kraj

1 478

27

1,8 %

Královéhradecký kraj

1 731

39

2,3 %

Pardubický kraj

1 853

38

2,1 %

Vysočina

1 324

23

1,7 %

Jihomoravský kraj

3 483

72

2,1 %

Olomoucký kraj

1 740

77

4,4 %

Moravskoslezský kraj

3 000

68

2,3 %

Zlínský kraj

1 634

42

2,6 %

CELKEM

30 044

879

2.9 %

Karlovarský kraj

Mezi počtem příjemců v jednotlivých stupních a počtem respondentů je nepřímá úměra. V populaci je nejvíce
zastoupen první, nejnižší stupeň závislosti (40 %), ve výběrovém souboru tvoří většinu čtvrtý stupeň (45 %). Tento
výsledek však není nijak překvapivý, jelikož vyšší stupeň závislosti zpravidla vyvolává vyšší poptávku
po
odlehčovacích službách. Lze vyslovit předpoklad, že vzorek reprezentuje spíše míru poptávky po odlehčovacích
službách v jednotlivých stupních závislosti než počet příjemců.

Tabulka 3: Struktura respondentů podle stupně závislosti dítěte (Zdroj: data MPSV; vlastní zpracování)
Stupeň závislosti
dítěte

Počet příjemců
příspěvku na péči
v
prosinci 2017

Počet respondentů

Podíl respondentů
z
celkového počtu
příjemců

I.

12 065

49

0,4 %

II.

8 304

140

1,7 %

III.

5 242

232

4,4 %

IV.

4 433

396

8,9 %

Nevím

-

65

-

CELKEM

30 044

882

2,9 %
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Tabulka 4: Vzdělání pečujících (Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní zpracování)
Výběrový soubor
Nejvyšší ukončené
Počet
vzdělání
odpovědí

Podíl ze všech
respondentů

Česká republika
Nejvyšší ukončené
Podíl v populaci
vzdělání
ČR v roce 2011

základní

30

3,4 %

základní

17,6 %

nadstavbové/vyšší
odborné

64

7,3 %

střední vzdělání
s výučním listem

střední bez maturity

196

22,3 %

33 %

střední vzdělání
s maturitou

315

35,8 %

střední vzdělání
s maturitou

31,2 %

vysokoškolské

274

31,2 %

vysokoškolské

12,5 %

CELKEM

879

100 %

100 %

Reprezentativnost výzkumu vůči základnímu souboru (všichni pečující o děti s postižením v ČR) je omezená.
Nicméně nemáme důvod se domnívat, že je zásadním systematickým způsobem narušena výpovědní hodnota jeho
závěrů. Způsoby rekrutace respondentů byly maximálně diverzifikovány, takže ve výběrovém souboru nedominuje
žádná konkrétní skupina. Získali jsme odpovědi od téměř tisícovky pečujících, což vnímáme nejen jako projev velké
důvěry a naděje v ovlivnění momentální situace, ale také jako mandát pro vyjádření a hájení jejich potřeb.
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4

Potřeba odlehčování očima pečujících

Podívejme se nyní na důvody, proč jsou odlehčovací služby nezbytné pro udržitelné fungování rodin s postiženým
dítětem. Ty objektivní jsme uvedli v úvodu – nezbytnost odpočinku pro zachování duševní rovnováhy a fyzického
zdraví, možnost trávit volný čas s dalšími blízkými osobami, inkluze či možnost zapojení do pracovního procesu.
Nakolik se tyto poznatky shodují s tím, jak potřebu odlehčení vnímají pečující?
Kurzívou uvádíme skutečné výpovědi respondentů z otevřených otázek.

4.1 Co trápí pečující
┃„J sou to naše děti, milujeme je, ale i my rodiče si potřebujeme
odpočinout a nabrat nové síly. Nejsme stroje, jsme lidi.“
Z pocitů nejčastěji zaznívá únava, pocit samoty až izolace a strach o budoucnost. Únava, fyzické a psychické
vyčerpání jsou důsledkem dlouhodobé soustavné péče o dítě s postižením, v případě respondentů nejčastěji o dítě
s těžkým kombinovaným postižením. Pečující různými slovy vyjadřují fakt, že k úbytku sil dochází nejen
na
každodenní bázi, ale zejména dlouhodobě.
┃ „P
 roto, aby se člověk mohl věnovat takto postiženým dětem, musí být sám silný a někde načerpat
energii. Odlehčovací služby by výrazně psychicky pomohly všem pečujícím zvládat každodenní stres.“
Náročnost péče se odvíjí od mnoha faktorů. Jak se ukázalo, rodinná situace nemá významný vliv na to, jak pečující
pociťují potřebu odlehčení. Samoživitelé, kteří tvoří pětinu všech respondentů, častěji vyjadřovali pocity
vyčerpání až beznaděje, což je způsobeno jejich izolací a pocitem, že jsou na všechno sami. Většinou nepracují,
protože musí pokrýt celou péči a žijí proto hlavně z dávek. Bez odlehčení nemají možnost si od péče odpočinout.
┃ „Z
 kuste si představit péči o dítě šest let v kuse bez pomoci a s neustálým odmítáním ze strany školek,
škol a jiných zařízení (stacionáře, agentury osobní asistence), dejte si na všechny měsíční náklady 6000 Kč
a vysvětlete mi, proč bych neměla skočit pod vlak.”
74 % respondentů pečuje o dítě s manželem/manželkou, nebo druhem/družkou. Ti zase řeší slaďování péče
a práce, a také udržování rodinných vztahů. Více než polovina pečujících má navíc další zdravé děti, rodiče se tedy
snaží věnovat čas a pozornost i jim, což může být vedle zvládání péče velmi náročné.
┃ „Čím více možností cenově dostupných, kvalitních odlehčovacích služeb bude existovat, tím více budou
rodiny s postiženým dítětem schopné fungovat nejen jako rodiče postiženého dítěte, ale daleko více i jako
rodiče zdravých sourozenců, partneři a také jako zaměstnanci či podnikatelé.“
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Graf 1: Rodinná situace (Zdroj: vlastní)

Náročnost péče odráží také stupeň závislosti dítěte. Rodiče dětí s vyšším stupněm závislosti vyjadřují větší potřebu
odlehčovacích a asistenčních služeb. Uvítali by větší nabídku péče o dítě ve specializovaných zařízeních,
než
pečující o děti s nižším stupněm závislosti.
Tabulka 5: Stupeň závislosti a poptávka po sociálních službách (Zdroj: vlastní)
Jakou formu pomoci byste uvítal/a v péči o své dítě
s
postižením?
Stupeň
závislosti

Větší nabídku péče o dítě ve
specializovaných zařízeních

Dostupnou osobní asistenci
nebo odlehčovací služby

I.

33 %

56 %

II.

40 %

54 %

III.

48 %

64 %

IV.

54 %

75 %

Zároveň však pozorujeme zvýšenou potřebu pomoci u pečujících o děti v prvním stupni závislosti. Může to být
dáno tím, že mají ve výzkumu nejnižší zastoupení, pouze 5,5 %. Můžeme ale také předpokládat - s ohledem
na
nespokojenost rodičů s posuzováním příspěvku na péči - že právě rodiče dětí s prvním stupněm závislosti
pokládají toto určení za nejméně adekvátní. Proto mohou subjektivně pociťovat větší potřebu pomoci a odlehčení.
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Tabulka 6: Stupeň závislosti a potřeba odlehčení (Zdroj: vlastní)
Při péči o své dítě s postižením bych uvítal/a více pomoci.
Stupeň
závislosti

Úplně souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Vůbec
nesouhlasím

I.

45 %

27 %

7%

4%

II.

36 %

37 %

5%

1%

III.

30 %

42 %

9%

0%

IV.

43 %

36 %

3%

1%

18 % pečujících je přesvědčeno, že péči o své dítě zvládá bez větších problémů. Naopak, 37 % pečujících uvádí,
že při péči o své dítě by uvítali více pomoci. Na otázku „Jakou formu pomoci byste uvítal/a v péči o dítě
s
postižením“ uvedlo 65 % respondentů dostupnou osobní asistenci nebo odlehčovací služby. Tento způsob
pomoci je ze všech nabízených vůbec nejžádanější, s hodnotami kolem padesáti procent následuje státní podpora
zaměstnávání pečujících, větší nabídka péče o dítě ve specializovaných zařízeních a nakonec finanční podpora.

Informovanost
┃ „ Za celou dobu jsem nevěděla, kde volat o pomoc. “
Ukázalo se, že s odlehčovacími službami nejenže velká část pečujících nemá žádnou osobní zkušenost, ale mnozí
vůbec nevědí, co odlehčovací služba je a jestli vůbec v jejich okolí existuje. Někteří pečující rozuměli odlehčovací
službou jiné sociální služby (nejčastěji osobní asistenci a denní stacionář), ale také výlety a tábory pořádané
školami či denními stacionáři nebo jiné volnočasové aktivity (víkendovky, letní tábory). Je zřejmé, že rodič vnímá
jako odlehčovací službu cokoli, co mu pomůže v péči o dítě s postižením, bez ohledu na formální ukotvení dané
aktivity. Tyto nejasnosti pravděpodobně vznikají i proto, že odlehčovacích služeb, jak je definuje zákon
108/2006
Sb., je velmi málo, a mnoho rodičů s nimi nemá žádnou osobní zkušenost. V našem dotazníku jsme se
tomu pokusili předejít uvedením definice odlehčovacích služeb podle zákona 108/2006 Sb.
Z výsledků vyplývá, že 80 % pečujících by uvítalo více informací o odlehčovacích službách v jejich okolí. 34 %
uvedlo, že neznají žádnou odlehčovací službu a 15 % si myslí, že žádná taková dostupná služba neexistuje.
┃ „U
 přímně řečeno, mám o OS pro postižené děti velmi malé povědomí (ještě tak OS pro seniory).
Ani
nikdo ze známých, kteří pečují o postižené dítě, ji nevyužívá. Což vypovídá o tom, že někde se stala
chyba. Byla doba, kdy bych ji určitě využila.”
Nemluvíme přitom jen o odlehčovacích službách. Pečující si často stěžují, že v začátcích péče jim bylo poskytnuto
velmi málo informací, které by pomohly s péčí, vyřízením příspěvků na péči, využitím sociálních služeb anebo
zajištěním psychologického poradenství.
┃ „P
 řála bych si, aby úředníci byli proškolení o proklientském přístupu a sami o sobě nabízeli dosažitelné
služby. Zkrátka pomáhali. Běžně to vypadá tak, že co si člověk nenačte a nenastuduje sám, to nemá.”
Za ty, kteří by měli informace poskytovat a nedělají to, byli nejčastěji označeni úředníci, v začátcích péče pak
ošetřující lékaři.
┃ „U
 rčitě by i pediatr měl být první v řadě ten, kdo na takový případ upozorní a sjedná kontakty a podá
pomoc.”
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Pečující sami volají po zlepšení informovanosti, vzniku přehledného portálu dostupných sociálních služeb,
či
propojení jednotlivých složek zainteresovaných v péči o postižené děti a pomoci pečujícím. Je potřeba vytvořit
multidisciplinární přístup s důrazem na individuální potřeby dětí s postižením a pečujících, jenž by jim poskytoval
zázemí pro řešení problémů, poradenství a zlepšování celkové kvality života.
┃ „U
 vítala bych více informací na sociálních odborech, poradenství. Nás nikdo neinformoval o rané péči,
a jiných možnostech, náhodně jsme sami zjišťovali informace. Toto by mělo být propojené v porodnicích,
rehabilitačních zařízeních, úřadech práce.”

Odlehčovací služby jako prostředek ochrany rodiny
┃ „ 0 své postižené dítě se chci starat v domácím prostředí, ale k tomu
potřebuji pomoc, finanční a morální podporu, bohužel toto
od zdravé společnosti cítím jen v malé míře či vůbec.”
Věříme, že fungující systém sociálních služeb je nezbytný pro zachování základního práva dítěte na rodičovskou
výchovu a péči, a zároveň práva rodiče na výchovu dítěte. Mnozí rodiče se obávají budoucnosti právě proto,
že
nechtějí, aby jejich dítě skončilo v ústavním zařízení. Co však dělat, když se žádná jiná možnost nenabízí?
┃ „R
 ádi bychom využili spíše odlehčovacích služeb, než domova. Dceru máme umístěnou půl roku a ještě
jsme si nezvykli. Je pro nás nákladné jezdit každý víkend za dcerou přes 100 km. Pro ni i pro nás je toto
odloučení těžké, ale bez pomoci ji doma mít také nemůžeme. Je to bez dostupné odlehčovací služby
bezvýchodná situace.“
Fungující odlehčovací služby by pomohly zabezpečit péči o dítě v rodině, která je bezesporu tím nejlepším možným
prostředím pro jeho výchovu. Rodiče se chtějí o děti postarat sami, avšak nenalézají dostatečnou oporu, děsí je
naplněné kapacity sociálních služeb, osobní asistenci vyjma velkých měst považují za nedostupnou a neznají ani
odlehčovací služby. Není se tedy čemu divit, že péči o dítě s postižením provází stres, chronické vyčerpání a strach
z budoucnosti.
┃ „C
 hci, aby postižené dítě alespoň z části zažívalo to, co zdravé, ale na to musíme vynakládat mnohem
víc sil a finančních prostředků, než pro zdravé a bez pomoci ostatních to sami nezvládneme.“

Strach z budoucnosti
┃ „ Oni jsou "děti" i po 18. roce, ale větší, těžší a silnější,
zatímco my rodiče jsme starší a unavenější.”
Respondenti potvrzují tezi, že pečující se budoucnosti spíše bojí, než by se na ni těšili. Až 62 % z nich úplně
souhlasí s výrokem „Bojím se, co bude s mým dítětem, až dosáhne dospělosti.“ Je to vůbec největší obava,
kterou jsme u pečujících zaznamenali.
┃ „D
 ěti odrůstají a problém s uplatněním, socializací, naším odlehčením trvá (jako by postižení
v
dospělosti zmizelo nebo my už si na ně zvykli, zbohatli a zůstáváme mladí a svěží, ale nic z toho není
tak
úplně pravda).”
Nepotvrdilo se, že by poptávka po odlehčovacích službách stoupala se stoupajícím věkem dítěte. I tak je ale otázka
budoucnosti pro pečující velice palčivá. Budoucnost je pro pečující strašákem a ne něčím, co radostně očekávají.
Vědí, že situace po dosažení dospělosti je často mnohem komplikovanější, než ta současná. Nevědí, kam své děti
umístí, protože kapacity stacionářů jsou naplněné, navíc pro děti s těžšími formami poruch autistického spektra
(dále jen PAS) a problémovým chováním ani neexistují příslušná zařízení (pro děti s PAS je jedno pro celou
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republiku, má naplněnou kapacitu a dlouhý pořadník). Osobní asistence také momentálně nenabízí východisko,
protože asistentů je nedostatek, často se střídají a navíc je se stoupajícím věkem dětí potřeba, aby asistenti byli
fyzicky zdatní. Vícekrát se objevuje poptávka po mužích – asistentech, kteří by snad lépe zvládli problémové
chování starších a dospělých dětí.

Odlehčování jako prevence
V souvislosti s budoucností je velice důležitý aspekt prevence. Ta je na jednu stranu zaměřena na pečujícího,
kterému pravidelné a dlouhodobé odlehčení umožní nezbytný odpočinek, péči o své duševní a fyzické zdraví.
Zároveň může díky němu žít plnohodnotný život i vně své rodiny, setkávat se s lidmi „zvenčí“, ale třeba i s dalšími
pečujícími, pracovat, nebo se věnovat svým koníčkům. Jednoduše dělat věci, které většina z nás považuje
za
samozřejmost. Na druhou stranu je využívání odlehčovacích služeb prevencí i pro dítě, neboť mu umožňuje
socializaci, která je v důsledku vyčlenění dítěte a celé rodiny často omezená až neexistující.
┃ „Věřím a doufám, že by častější kontakt s další (cizí) osobou či osobami jako pečovateli vedl k větší
socializaci synka a umožnil případnou následnou "docházku" třeba i do školky nebo školy.“
Je zde veliká potřeba začleňovat dítě do nového kolektivu, přivykat ho na jiné než domácí prostředí, na jiné lidi
než jsou jeho nejbližší rodinní příslušníci, resp. pečující. V budoucnu se téměř určitě ocitne v situaci, kdy se o něj
bude muset postarat někdo jiný, než jeho nejbližší, a tohoto momentu se hodně pečujících děsí.
┃ „D
 alší strašák pro všechny rodiče, kteří se starají o postižené dítě, je to, co s ním bude až rodiče
nebudou. Proto by bylo potřeba více stacionářů pečující o děti s jakýmkoliv postižením, aby si tam děti
zvykaly již od dětství, aby pro ně poté nebylo toto prostředí cizí.”

Práce a rodina
┃ „ Práce mi pomáhá mít život plnější, ale přes náročnost vše logisticky
zvládnout a narůstající můj i synův věk, vidím budoucnost neradostně.”
Další z oblastí, ve které vnímáme roli státu jako klíčovou, je slaďování práce a rodinného života. Tato problematika
se dlouhodobě zkoumá i v „běžných“ rodinách. V rodině s postiženým dítětem pak přibývá mnoho dalších
překážek, jež musí pečující překonat, aby vůbec mohl být součástí trhu práce. 49 % respondentů uvedlo, že by
uvítali státní podporu zaměstnávání pečujících o děti s postižením.
┃ „J ak se jako vysokoškolsky vzdělaný člověk mohu věnovat svému oboru nebo jakémukoliv zaměstnání
obecně, když musím pečovat o postižené dítě (docházet s ním pravidelně na logopedii, k psychologovi,
psychiatrovi, na různé terapie), do toho pečovat o další zdravé dítě a nikdo mi s tím nechce pomoci?
Je
v
pořádku žít v takovém případě na hranici nouze, pracovat po nocích a přes den usínat při péči o dítě
vyčerpáním?”
Tato nepříznivá situace se vyhrotí v o
 kamžiku, kdy dítě ukončí školní docházku, a k vůli nedostatku míst v denních
stacionářích přechází celá péče opět na rodiče. Ti při nedostatku míst v zařízeních sociálních služeb často nemají
na
výběr, než opustit zaměstnání a pečovat o dítě čtyřiadvacet hodin denně.
┃ „D
 ěsím se, až bude dítě muset opustit stacionář v 15 letech, co budeme dělat. Chci nadále pracovat,
ale
v okolí moc dobrých denních stacionářů není.”
Myslíme si, že rozšíření sítě odlehčovacích služeb by umožnilo rodičům zapojit se více do pracovního procesu,
což
by mělo za následek nejen lepší finanční zabezpečení rodiny, ale také zlepšení duševního stavu pečujících
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prostřednictvím socializace. Zaměstnání by tedy zároveň sloužilo jako prevence izolace a umožnilo pečujícímu dojít
naplnění i po stránce profesní.
┃ „D
 o budoucna bych rozhodně služby tohoto typu uvítala, především proto, abych se mohla více věnovat
i druhému, zcela zdravému dítěti, práci a snad i sobě osobně. Do značné míry by to pomohlo i mým
výdělkovým možnostem, tedy lepšímu finančnímu zabezpečení naší rodiny, což by jistě uvítala i státní
pokladna.”

Individuální přístup
┃ „ Není možné paušalizovat dítě s postižením a možnosti rodiny,
jedná se o velmi individuální záležitost.“
Požadavkem, který zaznívá ve výpovědích pečujících, je prosba o individuální přístup ve věci posuzování
zdravotního stavu dítěte, jakož i socioekonomického statusu celé rodiny. Tento požadavek se nejčastěji vztahuje
k
věci posuzování výšky příspěvku na péči, který pečující označují za velice problematický.
┃ „ Je spousta nemocí, které nespadají náročnosti do pnp tabulek, ale zničí život celé rodině.“
Nakonec zde najdeme i konkrétní případy rodin, kterým zdravotní stav jejich dítěte zásadně ovlivnil život, ale státní
podpora náročnost situace vůbec nereflektuje.
┃ „M
 noho maminek, co má dítě po transplantaci jater, má pouze 1. stupeň na dítě, tím pádem nemohou
ani parkovat zdarma v nemocnici, když jezdí každý týden na kontrolu nebo hospitalizaci. Není to fér a když
máte dítě na JIP jako my 3 měsíce, tak nedostanete příspěvek na péči, i když tam jste celé dny u dítěte,
které bojuje o život a musíte platit všechny složenky, parkování i naftu. Protože čas jde dál, i když se vám
hroutí celý svět.”
V závěru dotazníku jsme se respondentů zeptali, jestli by chtěli něco vzkázat poskytovatelům, úředníkům
na
sociálních odborech či odpovědným politikům. V odpovědích se několikrát objevila výzva ve znění “jen ať si to
zkusí”. Pečující pociťují ze strany státu a úředníků nepochopení jejich složité situace. Mají pocit, že stát nestojí
na
jejich straně, ale spíše proti nim. Politikům a úředníkům proto doporučují, aby si vyzkoušeli péči o postižené dítě
na
vlastní kůži a až pak činili rozhodnutí.
┃ „U
 rčitě bych politikům a úředníkům doporučila zkusit se starat minimálně 3 dny o těžce postižené dítě,
které potřebuje 24hodinový dohled, aby si zkusili tu velkou stresovou zátěž, kterou rodiče musí denně
prožívat, a to mnohdy bez možnosti odpočinku.”
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Povědomí společnosti
┃ „J sme vyčleňováni ze společnosti. Společnost se nás ’bojí'."
Další ránou, se kterou se pečující často musejí vyrovnávat, je odmítavý postoj společnosti. 27 % respondentů
si
myslí, že jejich dítě je kvůli postižení vyloučeno ze společnosti, a 15 % uvádí, že ze společnosti je vyloučena
celá jejich rodina. Ve své situaci náhle zůstali sami právě tehdy, když pomoc potřebovali nejvíce. Někteří lidé
si
myslí, že pečující pomoc nepotřebují. Mnozí nevědí, jak se k dětem s postižením chovat, někteří pečující litují,
jiní se bojí, že s dítětem nebudou umět zacházet anebo je děsí představa, že by se něco podobného stalo jim nebo
jejich dětem. To všechno má za následek sociální vyčleňování až vyloučení rodin s postiženým dítětem.
┃ „S
 etkávám se často s názorem, že péče o malé dítě s postižením není o nic náročnější, než o zdravé dítě
- to mě vážně ubíjí. Chtěla bych, aby se zvýšilo obecně povědomí o tom, jaké to je, mít těžce postižené
dítě.”
Tuto potřebu ukázat ostatním, jak náročná je péče o postižené dítě, vyjadřuje více pečujících. Je přitom spojována
s
nadějí, že by se lidé na základě tohoto poznání chtěli aktivně zapojit do systému péče.
┃ „A
 by se zdraví lidé zapojili do systému odlehčovacích služeb a těch hendikepovaných se tak nebáli,
aby
poznali, jak to mají rodiče těchto dětí těžké.”
Umožnit rodině s postižením dítětem odpočinek je přitom v kompetenci a moci kohokoliv, kdo je ochoten podat
jí pomocnou ruku. Často jsou to jiní členové rodiny, ale také sousedé, kteří jsou díky prostorové blízkosti skvělými
adepty na pomoc v nečekaných situacích.
┃ „S
 yn byl po návratu z nemocnice několik měsíců v izolaci a bez pomoci sousedky, která nám
nakupovala, bychom neměli snad ani co jíst a jak vyzvednout léky pro syna. Většina přátel se stáhla, sami
měli většinou malé děti a bylo pro ně příliš těžké vidět syna v takovém stavu.“
Tady bychom rádi zdůraznili potřebnost komunitní péče jako prostředku pro opětovné začlenění těchto rodin
do
společnosti. Jejich izolace, ať už na úrovni sousedských či rodinných vztahů, nebo přímo v institucionalizované
podobě (například umístěním dítěte do zařízení ústavní péče), jen posiluje pocit bezmoci a samoty v boji za
zlepšení kvality života dětí i pečujících.

4.2 Zkušenosti pečujících se sociálními a odlehčovacími službami
Momentálně je v České republice evidovaných 70 odlehčovacích služeb pro děti do 17 let včetně, a tedy teoreticky
na jednoho poskytovatele připadá 429 dětí s postižením. Kdyby stupeň příspěvku na péči zcela odrážel náročnost
péče a odlehčovací služby by využívali primárně pečující o děti ve třetím a čtvrtém stupni, pak by na jednoho
poskytovatele připadlo 138 dětí s postižením. Tak jednoduché to samozřejmě není, ale věříme, že tyto počty
ilustrují aktuální situaci v odlehčovacích službách.

Sociální služby
Zjišťovali jsme, které z vybraných sociálních služeb někdy pečující využili. Téměř tři čtvrtiny pečujících uvedli,
že
mají zkušenost s některým z pracovišť rané péče. Přibližně čtvrtina pečujících někdy využila služby osobní
asistence nebo denního stacionáře. Výrazně nižší počet uživatelů mají služby domácí zdravotní péče,
pečovatelská služba, týdenní stacionáře a domovy pro osoby se zdravotním postižením, které dosahují méně než
tři procenta.

16

Výzkum dále ukázal, že pečující nejčastěji využívají nebo využili ambulantní pobytové služby, o něco méně
pobytové služby a nejméně ty terénní. Zarážející zjištění přinesl výrok „nemám zkušenost s odlehčovacími
službami“, který označilo za pravdivý 64 % všech respondentů. Tento fakt potvrzuje už dosavadní zjištění
a o
nedostatku odlehčovacích služeb a nedostatečné informovanosti o možnostech odlehčení a dostupných služeb.
34 % pečujících uvedlo, že nezná žádnou odlehčovací službu.

Graf 2: Využity odlehčovací služby (Zdroj: vlastní)

Graf 3: Z jakého důvodu nevyužíváte více odlehčovacích služeb? (Zdroj: vlastní)
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V Praze a Středočeském kraji, kde je síť sociálních služeb nejvíce rozvinutá, je velkým problémem získat
odlehčovací službu v termínu, jenž by určil sám rodič. Nelze jednoduše kontaktovat zařízení a přihlásit do něj své
dítě na dobu, kdy to pečující potřebuje. Musí se naopak přizpůsobit danému zařízení, které dopředu vypisuje
termíny odlehčovacích pobytů, zejména těch víkendových nebo prázdninových. Zařízení nabízejí většinou jeden
víkend v měsíci a snaží se službu poskytnout co největšímu počtu zájemců. Také dávají přednost osamělým
pečujícím. Znamená to, že na jednoho pečujícího vyjde řada mnohem méně často, než by potřeboval. Do dlouho
dopředu plánovaných odlehčovacích pobytů pak může ještě zasáhnout nemoc dítěte. Zařízení, která kromě
odlehčovací služby provozují i týdenní stacionář, nabízí odlehčovací pobyty během všedních dnů (od pondělí
do
pátku). Tato nabídka je však pro rodiče dětí docházejících do škol méně atraktivní, a proto ji tak často
nevyužívají.
Dalším z důvodů, proč pečující nevyužívají více odlehčovacích služeb, je specifický zdravotní stav dítěte,
a to zejména duševní. To pozorujeme například u pečujících o děti s poruchami autistického spektra (dále jen PAS),
kteří mají ve výzkumu téměř poloviční zastoupení. 26 % pečujících o dítě s PAS označilo, že jejich dítě se špatně
adaptuje na nové lidi (u ostatních pečujících to bylo pouze 10%) a 28 % označilo, že se špatně adaptuje na nové
prostředí (u ostatních 12 %). Téměř polovina dětí s PAS má problémové chování (agresivita vůči sobě, druhým,
atd.), u ostatních dětí je to pouze 13 %.
Pro některé pečující je rozhodujícím faktorem pro nevyužití odlehčovací služby její cena.
┃ „J ediným problémem, který vnímám já, je, že odlehčovací službu bych pro dceru ráda využila,
ale
nemohu si to finančně dovolit.”
Poukazují přitom také na roli státu, který by měl buď zlepšit finanční zajištění pečujících, anebo více dotovat
poskytovatele služeb.
┃ „V
 íte, odlehčovací služby jsou v našem okolí, ale problém je, že jsou opravdu drahé. Stát říká máte péči,
ale při takovýchto cenách ještě platíme léky, obvazový materiál aj.”
Nicméně pečující, kteří už některou z odlehčovacích služeb využívají nebo využili, považují její cenu za ten nejméně
významný faktor. Zároveň pouze 16 % pečujících označilo, že je pro ně služba příliš drahá. Znovu se tedy
potvrzuje, že spíše než subjektivní důvody brání pečujícím ve využití odlehčovacích služeb jednoduše jejich
nedostatečné kapacity.
Pečujících jsme se ptali také na svoz, ukázalo se však, že tato možnost není pro většinu z nich rozhodující
pro
využití odlehčovací služby. Polovina respondentů by uvítala možnost svozu, ale v případě potřeby
by
dokázala dopravu zabezpečit i sama. 15 % pečujících by službu nevyužilo, 9 % by naopak službu bez svozu
nemohlo využít.

Spokojenost s využitými odlehčovacími službami
31 % pečujících již někdy využilo odlehčovací služby. Některé z těch služeb, které pečující uvedli, ve skutečnosti
odlehčovacími službami nejsou. Většinou se jedná o pracoviště rané péče, stacionáře, speciální školky nebo školy.
Ať už se jedná o odlehčovací službu tak, jak je vymezena zákonem, nebo o jiný typ sociální služby, který si takto
pečující vykládají, projevují obecně spokojenost s její kvalitou. Do úrovně spokojenosti se promítá uvědomění
si
vzácnosti těchto služeb. V komentářích se často objevuje vděčnost za to, že vůbec nějakou službu mohou
využívat.
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Graf 4: Spokojenost s využitou odlehčovací službou (Zdroj: vlastní)

Tyto pocity reflektuje i význam, který pečující přikládají jednotlivým aspektům využívané služby. Nejméně důležitá
je pro ně cena, dále pak místní dostupnost zařízení poskytujícího služby. Naopak, za nejdůležitější označují
spokojenost dítěte a schopnost personálu navázat vztah s dítětem. Pětina pečujících považuje za velmi důležité
příjemné prostředí v zařízení, adekvátní nabídku aktivit a vstřícnost personálu vůči potřebám rodičů.

Graf 5: Aspekty využité odlehčovací služby (zdroj: vlastní)
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Které služby chybí?
Mezi pečujícími převažuje poptávka po osobní asistenci a odlehčovacích službách. Kdyby měli ke službám
přístup, nejčastěji by využívali služby osobní asistence, resp. terénní odlehčovací služby. Velkým problémem je
však dostupnost těchto služeb.
┃ „S
 ehnat osobní asistenci na doma do vesnice či menší obce je téměř nemožné, to považuji za velice
diskriminační a znemožňuje mi to si odpočinout od péče.”
Pečující, kteří nežijí ve velkých městech, se shodují na špatné dostupnosti terénních služeb. Ti, pro které jsou služby
dostupné, naopak kritizují jejich kvalitu, přičemž však zdůrazňují špatné platové ohodnocení asistentů. “Osobní
asistence je také problematická - velmi dlouhé čekací lhůty, pracovníků je málo a jsou špatně placení.” Osobní
asistence je také často zmiňována v souvislosti se zaměstnáním. Matky se ptají, zda je možné využít službu
“pohlídání” dítěte v čase, ve kterém by chtěly docházet do zaměstnání. Některé si rovnou odpovídají, že těchto
služeb je zoufale málo a nezůstává jim tedy nic jiného, než zůstat doma a pečovat o dítě čtyřiadvacet hodin denně.
┃ „V
 našem případě, kdy synovi je 4,5, je autista, bych uvítala odlehčovací službu klidně formou nějakého
"kroužku", kde by se mu třeba jen na dvě hodiny někdo věnoval. A já mohla jít aspoň třeba na procházku
nebo prostě jen vyčistit hlavu. To tu v okolí nikde není.
┃ „B
 ěžnou každodenní péči o naši těžce postiženou dceru s manželkou zvládneme. Uvítali bychom však
možnost cca 2-3 víkendů + 1 týdne ročně pro možnost pobytové odlehčovací služby.
Mnozí pečující hledí do budoucna a zmiňují pobytové služby, na které budou časem odkázáni, ať už z důvodu
zvyšující se náročnosti péče, anebo ubývání vlastních sil. V souvislosti s budoucností mluví o pobytových
zařízeních, týdenních stacionářích.
┃ „“ Více chráněného bydlení, více týdenních stacionářů, aby si děti zvykaly už od raného věku, že někde
budou, že rodiče tu nebudou napořád. Úděl nás rodičů je celoživotní stres z toho, co s našimi dětmi jednou
bude... Prosím, pomozte.”

Graf 7: Poptávka po odlehčovacích službách (Zdroj: vlastní)

20

Třetina pečujících by několikrát týdně využívala služby denního stacionáře, pětina asistenci v domácím
prostředí. Z pobytových služeb by pečující nejvíce uvítali jednodenní výlety, polovina z nich by tuto službu
využila alespoň jednou měsíčně. Téměř pětina pečujících by nikdy nevyužila služby víkendového pobytu
s
přespáním v zařízení a třetina by nikdy nevyužila vícedenní pobyt v zařízení s přespáním. Tato zjištění
potvrzují tezi, že pečující se chtějí o děti postarat primárně sami v domácím prostředí. Jednou za čas by ale uvítali
odlehčení v podobě pobytové služby.

4.3 Pečující o děti starší 18 let
┃ „ Děsí mě budoucnost. Vidím tu marnost 18tiletého snažení,
na jehož konci je absolutní prázdno a nezájem.”
Ačkoliv byl dotazník určen pečujícím o děti do ukončených sedmnácti let, vyplnilo ho i 65 rodičů starších, dospělých
dětí. Není se čemu divit, vždyť se léta potýkají s těmi samými problémy. Teď však jejich děti přestávají docházet
do
škol a najednou přechází celé břímě péče na rodiče, resp. pečující. Ti však také zestárli, nemají už tolik síly, často
přibývají chronické zdravotní potíže jako důsledek dlouhodobého stresu a fyzické námahy. Pečující shodně
upozorňují na to, že situace po dosažení věku 18 let dítěte se stává mnohem složitější.
┃ „D
 otazník se týká děti do 18 let, dospělý postižený je na tom ale mnohem, mnohem hůř. Přestane
zajímat většinu nadací, které přispívají jen dětem. Skončí základní školní docházku a při nulové dostupnosti
denního stacionáře už nezajímají nikoho.”
Potřeba odlehčování se se stoupajícím věkem pečujících stává pořád palčivější. Prarodiče jim už nepomůžou
a
u
dětí s problémovým chováním často ani příslušná zařízení (například denní stacionáře).
┃ „N
 evím, proč je dotazník určen jen dětem do 18 let, dcera má 45 let a zatím po celou dobu péče o ni se
na něco podobného nás nikdo nezeptal, přitom čím jsme my starší a nemáme už babičky , tím je situace
pro
nás horší.”
Bezvýchodnou situaci, ve které se ocitají rodiče s těžce “umístitelnými” dětmi, ilustruje například příběh
14
devatenáctileté Markéty a její maminky, která marně už šestým rokem hledá pro svou dceru vhodné zařízení .
Oslovila kolem pětadvaceti zařízení, především v Praze a Středočeském kraji. Jelikož se u Markéty pojí vzácný
15
Rettův syndrom s autismem a provází je problémové chování, byla všude odmítnuta.
U pečujících o děti nad 18 let se setkáváme se stížnostmi na nedostatek dostupných služeb, zejména těch
pobytových. Mnozí se vyjádřili tak, že u nich odlehčovací služby jednoduše nejsou, je jich málo, nebo neznají
žádnou takovou službu. V důsledku toho jsou pak nuceni zastat veškerou péči oni sami.
┃ „N
 ejvíc alarmující je fakt, že v okamžiku, kdy dítě dosáhne dospělosti, je často vyřazeno z péče
speciálních škol, a to bez možnosti pokračování v docházce do zařízení dalšího. Bydlím v okresním městě
a
rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním (nejčastěji matky...) musí zůstávat s takovým dítětem doma
a
pečovat o něj, protože nemají žádnou jinou možnost.”
V souvislosti s odlehčovacími službami další pečující píše:

V
 ESELÁ, Linda, ZAHRADNICKÁ Eva. Šest let beznaděje. Matka hledá místo pro autistické dítě, marně. In: iDNES.cz [ online].
2019 [cit. 11.4.2019] Dostupné z:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/postizeni-autismus-rettuv-syndrom-pobytove-zarizeni.A190110_114920_domaci_bur
15
Specializovaných zařízení pro klienty s poruchami autistického spektra je pořád kriticky málo, nicméně povědomí
o
problematice péče o lidi s poruchami autistického se výrazně dostává do povědomí veřejnosti, a to díky činnosti Národního
ústavu pro autismus či sdružení Naděje pro děti úplňku, které se aktivně zapojují do mapování a budování sítě sociálních služeb.
14
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┃ „T
 yto služby existují pouze ve větších městech. Jsou ale i města, kde děti po dovršení osmnácti let
a
dokončení školní docházky zůstanou doma navždy. Tedy rodič se stará dále 24 hodin denně a nedostane
se k lékaři, na úřady, ani nakoupit.”
Tím se pečující dostávají do situace, kdy jednoduše musejí péči poskytovat sami a v plném rozsahu, což má
za
následek výrazná omezení a vede až k ukončení zaměstnání a zpřetrhání vztahů s lidmi “zvenčí”.
┃ „I rituje mě fakt, že coby matka takového dítěte tím pádem ztrácím právo pracovat. (...) Zůstávat
s
dítětem v domácím prostředí bez možnosti interagovat s okolím považuji za zhoubné jak pro pečující
osobu, tak i pro osobu se zdravotním znevýhodněním samotnou.”
Z pocitů nejčastěji zaznívá únava, vyčerpání a beznaděj. “Jaká pomoc je pro nás rodiče, pokud jsem úplně na dně
a
hrozí nám syndrom vyhoření a to nejen v zaměstnání?”, ptá se jedna z maminek. K nim se připojuje strach
o
budoucnost, když pečující s rostoucím věkem stále silněji pociťují obavy o to, co bude s jejich dětmi, až se o ně
nebudou moci postarat.
┃ „R
 odiče, kteří se většinu aktivního života starají o své těžce postižené dítě, by měli mít právo,
až
nebudou mít síly se o dítě starat, aby jejich, už dospělý, potomek, mohl žít v nějakém zařízení v okolí
bydliště. Aby mohli zůstat pořád v pravidelném kontaktu.”
Zatímco se rodiče zdravých dětí na budoucnost spíše těší, rodiče postižených děti prožívají především obavy
o
jejich budoucnost.
┃ “Co bude s našimi postiženými dětmi až tady nebudeme?”
┃ „C
 hci důstojný život pro svého syna, až tady nebudeme. Představa, že skončí 'nadopovaný' někde
na
psychiatrii, mě užírá."
Zdá se, že k břemenu dlouholeté soustavné péče o dítě s postižením se navíc přidává pocit nezájmu ze strany okolí,
ať už je to stát, úředníci, lékaři, či sociální pracovníci. Jako by se pečující cítili být neviditelní a hlavně sami
v
dlouholetém boji o zachování kvality života a důstojnosti svého dítěte, i té vlastní.
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4.4 Návrhy řešení stávající situace
Na základě získaných dat jsme identifikovali několik oblastí, ve kterých by bylo potřeba dosáhnout zlepšení.
Jako
první a přímočaré řešení se nabízí navýšení kapacit odlehčovacích služeb (zvýšená podpora stávajících
poskytovatelů, a zároveň vznik nových služeb). Tento krok rozhodně podporujeme a považujeme v řešení celé
problematiky za klíčový. Nicméně je několik dalších opatření, jejichž zavedení by podle nás vedlo ke zkvalitnění
života pečujících i dětí s postižením v ČR.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Rozšíření sítě sociálních služeb
- komunitní plánování, které zohledňuje skutečné potřeby pečujících
- navýšení kapacit asistenčních a odlehčovacích služeb, vznik nových
- nechceme výstavbu a rozšiřování izolovaných velkokapacitních „ústavů”, ale vznik menších
zařízení komunitního typu
Zlepšení informovanosti
- přehledný portál sociálních služeb
- zavedení komunitních pracovníků jako “pojítka” mezi poskytovateli služeb, úřady a pečujícími
Psychosociální podpora pečujících
Individuální přístup
- ze strany lékařů, úředníků, pracovníků v sociálních službách a všech, na které se rodina
postiženého dítěte obrací o pomoc
Podpora pečujících na trhu práce
- podpora částečných úvazků, sdílená pracovní místa
- zlepšení informovanosti o možnostech slaďování práce a péče
Podpora komunitní a sousedské výpomoci
- inkluzivní přístup, prevence izolace, prostor pro sociální začleňování
- homesharing, dobrovolnictví, sousedské vztahy
Zvýšení povědomí společnosti
- osvěta, medializace, kreativní přístup k propojování světů lidí zdravých a rodin dětí s postižením

Existuje bezesporu mnoho způsobů pomoci rodinám pečujícím o děti s postižením, které by měly být vytvořeny
nebo přinejmenším podpořeny státem. Zároveň je však v občanské demokratické společnosti prostor pro změnu
„zdola“. Díky rodičům, pečujícím i zdravým lidem „zvenčí“, vznikají iniciativy za zlepšení podmínek života lidí
s
postižením (a potažmo také pečujících). Na příkladu pilotního projektu homesharingu, který spustil spolek Naděje
pro děti úplňku, vidíme, že zdraví lidé, jednotlivci i rodiny, chtějí přijmout do své domácnosti dítě s těžkou formou
poruchy autistického spektra a umožnit tak pečujícím nezbytný odpočinek. Mezi další formy pomoci, které by
pečující uvítali, patří finanční pomoc. Ta nemusí být jen ve formě zvýšení příspěvku na péči, ale také například
formou dobrovolných příspěvků jednotlivců či firem na chod nestátních organizací, které sociální služby provozují.
Nesmíme také zapomínat na potenciál samotných pečujících, ačkoliv si toho při všem vypětí a vyčerpávajícím
způsobu života nemusí být vědomi. Rádi bychom pečující povzbudili a vyzvali k tomu, aby apelovali na příslušné
úřady, poslali na příslušný sociální odbor žádost o sociální službu, která jim chybí, anebo se sdružovali s ostatními
pečujícími a společně prosazovali větší dostupnost služeb komunitního typu. Na to, aby se začaly dít systémové
změny, musí odpovědní úředníci na obcích či krajích vědět, že existuje poptávka po odlehčovacích službách a jak
obrovský dopad může mít tato změna na jednotlivce, rodiny i celou společnost. V příloze proto pečující naleznou
vzor žádosti o sociální službu, která jim může posloužit jako inspirace pro podání vlastního podnětu na příslušném
úřadu.

┃ „ Já bych chtěla hlavně poděkovat za každou snahu pomoct druhým, nemocným lidem.
Rodina to nemá lehké a potřebuje hodně podpory. Děkuji.”
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Závěr
V České republice dnes žije asi třicet tisíc rodin s dětmi s postižením. O své děti se chtějí postarat, ale schází jim
systémová podpora ze strany úřadů, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, zaměstnavatelů a komunity.
Pečující mají strach o budoucnost, pociťují vyčerpání a nedostatek zájmu ze strany institucí i svého okolí. Za
největší systémové problémy považují nedostatek sociálních služeb a malou informovanost. Největší poptávka je po
sociálních službách nepobytového typu (osobní asistence, denní stacionář, odlehčovací služby). Nejžádanější formou
podpory v
péči o
dítě spostižením je dostupná osobní asistence nebo odlehčovací služby (65 % pečujících). Věříme, že
dostupné odlehčovací služby jsou zásadní pro udržitelné fungování rodin dětí s postižením. Těchto služeb je však
nedostatek, nová místa nevznikají a
o těch fungujících pečující často nevědí. Ani Národní strategie rozvoje sociálních služeb
na období 2016 – 2025, která
zavazuje MPSV kzajištění potřebných kapacit sociálních služeb komunitního typu
, zatím
nepřinesla potřebná zlepšení.
Řešení stávající situace vidíme především v rozšíření sítě sociálních a odlehčovacích služeb a ve výrazném zlepšení
informovanosti o možnostech využití odlehčovacích služeb. Z dalších systémových změn považujeme za klíčové
podporu komunitní péče, podporu zaměstnávání a psychosociální podporu pečujících. Tato opatření by měla stavět
na individuálním přístupu k dětem s postižením a jejich rodinám, přičemž by měly být všechny složky pomoci
efektivně propojeny. Cílem je, aby pečující nemuseli trávit drahocenný čas zjišťováním informací, objížděním
zařízení sociálních služeb (často mnoho desítek kilometrů vzdálených od místa bydliště) a obhajováním svých
potřeb na místních či krajských úřadech. V neposlední řadě považujeme za zásadní, aby se zvýšila prestiž
sociálních služeb ve společnosti. Ruku v ruce s tím jde i zvyšování kvality sociálních služeb, vzdělávání pracovníků
v
sociálních službách, ale i laické veřejnosti.
Pro zájemce o založení nové odlehčovací služby jsme vypracovali rešerši právních předpisů, pro rodiče seznam
dostupných odlehčovacích služeb v ČR a vzor žádosti o sociální službu. Na našich webových stránkách a sociálních
sítích poskytujeme aktuální informace ze sociální oblasti, zkušenosti a doporučení od pečujících pro pečující,
zveřejňujeme příběhy jednotlivých rodin i rozhovory s odborníky. Také usilujeme o rozvoj dobrovolnictví a
komunitní pomoci, kterou považujeme za budoucnost sociálních služeb a odlehčování. Společně s ostatními
organizacemi, které se těmito tématy zabývají, chceme dále hledat odpovědi na otázky: Jak co nejefektivněji
odlehčit od péče? Jak
aplikovat v praxi individuální přístup k postiženým, pečujícím a jejich potřebám? Jak může
známý, přítel, rodič zdravého dítěte či soused pomoci těmto rodinám?
Věříme, že i tato práce přinese vhled do života pečujících, o kterém mnozí nemají ponětí. Ale hlavně, že výpovědi
pečujících rozvíří debatu o tom, jak můžeme jim a jejich rodinám pomoci žít naplněný, důstojný život.
Jsme
přesvědčeni, že česká společnost je připravena přijmout mezi sebe lidi s postižením a dopřát tak nejen
pečujícím nezbytný odpočinek, ale také sobě sama nezaměnitelnou a obohacující zkušenost, kterou čas s nimi
strávený přináší.
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Příloha č. 1: Dotazník pro pečující o dítě s postižením do 18 let

Vnímání potřebnosti odlehčovacích služeb v České republice
Dotazník pro pečující o děti s postižením
1. Kolik osob včetně Vás žije ve Vaší domácnosti? …………………
2. Označte prosím pravdivý výrok. Můžete označit více možností.
❏ O dítě s postižením pečuji sám/sama.
❏ O dítě s postižením pečuji spolu se svým manželem/manželkou (druhem/družkou).
❏ S péčí o dítě s postižením mi pomáhají moji rodiče nebo jiní rodinní příslušníci.
❏ Pečuji i o další dítě/děti s postižením.
❏ Mám i další zdravé dítě/děti.
3. Kolik let je dítěti s postižením, o které pečujete? . ..……………...
4. Jaký je typ postižení Vašeho dítěte?
❏ tělesné
❏ mentální
❏ smyslové
❏ kombinované
5. Jaký stupeň závislosti (příspěvek na péči) byl přiznán Vašemu dítěti?
❏ 1
❏ 2
❏ 3
❏ 4
❏ nevím
6. Označte prosím výroky, které platí o Vašem dítěti. Můžete označit více možností.
❏ je nechodící
❏ je ležící (samostatně nesedí a nedrží hlavu)
❏ je nemluvící
❏ jí pouze mixovanou stravu
❏ vyžaduje krmení sondou (PEG)
❏ má speciální dietu
❏ trpí inkontinencí
❏ má problémové chování (agresivita vůči sobě či druhým, atd.)
❏ má poruchu autistického spektra
❏ má epilepsii
❏ má tracheostomii
❏ jiné: ……………………………………………………………………………………………………

7. Využíváte nebo jste někdy využili s Vašim dítětem některé z těchto zařízení sociálních služeb? P
 rosím
zakroužkujte.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Pracoviště rané péče
Osobní asistence
Pečovatelská služba  
Domácí zdravotní péče
Denní stacionář
Týdenní stacionář
Domov pro osoby se zdravotním postižením

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

 NE
 NE
 NE
 NE
 NE
 NE
 NE

V otázkách 8 - 13 se budeme ptát na odlehčovací služby, které jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Máme na mysli terénní, ambulantní nebo pobytové odlehčovací služby poskytované osobám
se sníženou soběstačností, o k teré jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě
nezbytný odpočinek. Neptáme se zde na osobní asistenci, i když její náplň může být podobná jako u terénní
odlehčovací služby.
8. Kterou z následujících forem odlehčovacích služeb jste někdy využili? M
 ůžete označit více možností.
❏
❏
❏
❏
❏

ambulantní (denní pobyt v zařízení bez přespání)
terénní (v domácím prostředí)
pobytovou (pobyt s přespáním)
jiná forma odlehčovací služby: ……………………………………………………………………
nemám zkušenost s odlehčovacími službami

Pokud jste nikdy žádnou odlehčovací službu nevyužili, pokračujte prosím otázkou číslo 13.
9. Kdo je poskytovatelem odlehčovací služby, kterou s Vaším dítětem využíváte? U
 veďte prosím název zařízení a
nebo jméno organizace, u které služby využíváte nejčastěji.
………………………………………………………………………………………………………………………
10. Jak jste spokojen/á se službami tohoto poskytovatele?
❏ velmi spokojen/á
❏ spíše spokojen/á
❏ ani spokojen/á ani nespokojen/á
❏ spíše nespokojen/á
❏ velmi nespokojen/-á
11. Jak důležité jsou pro Vás následující aspekty této konkrétní služby? Zakroužkujte prosím číslo na škále 1-5.
Velmi
důležité

Spíše
důležit
é

Ani důležité,
ani nedůležité

Spíše
nedůležit
é

Úplně
nedůležité

a)

cena

1

2

3

4

5

b)

příjemné prostředí
v zařízení

1

2

3

4

5

c)

místní dostupnost

1

2

3

4

5

d)

schopnost personálu navázat
vztah s dítětem

1

2

3

4

5
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e)

nabídka aktivit odpovídající
potřebám dítěte

1

2

3

4

5

f)

spokojenost dítěte

1

2

3

4

5

f)

vstřícnost personálu vůči
potřebám rodičů

1

2

3

4

5

12. Máte nějaké návrhy na zlepšení této služby? Prosím vypište.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
13. Z jakého důvodu nevyužíváte více odlehčovacích služeb? Můžete označit více možností.
❏ nepotřebuji takovou službu
❏ neexistuje žádná taková dostupná služba
❏ neznám žádnou takovou službu
❏ služba je příliš drahá
❏ služba je příliš daleko
❏ nevyhovuje mi personál v konkrétním zařízení
❏ chci se o dítě postarat sám/sama
❏ dítě se špatně adaptuje na nové prostředí
❏ dítě se špatně adaptuje na nové lidi
❏ jiné: ……………………………………………………………………………………………………………
14. Využili byste svoz pro dopravu vašeho dítěte do zařízení poskytujícího odlehčovací služby?
❏ ano, bez toho bych službu nemohl/a využívat
❏ ano, ale v případě potřeby bych tuto službu zvládl/a využít i bez svozu
❏ ne
❏ nevím
15. Jakou formu odlehčovacích služeb byste rádi využili v péči o Vaše dítě s postižením? M
 ůžete označit více
možností.
❏ asistence v domácím prostředí
❏ denní stacionář
❏ pobyt s přespáním v zařízení v délce minimálně 7 dní
❏ víkendový pobyt pro dítě s přespáním v zařízení
❏ vícedenní prázdninový pobyt s přespáním
❏ jednodenní výlet
❏ příměstský tábor
❏ jiné: ………………………………………………………………………………………………………….…
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16. Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby? Označte prosím četnost u každé služby.
a
)

Asistence v domácím
prostředí

Několikrát
týdně

Jednou
týdně

Jednou až
dvakrát
měsíčně

Méně než
jednou
měsíčně

Nikdy

b
)

Denní stacionář

Několikrát
týdně

Jednou
týdně

Jednou až
dvakrát
měsíčně

Méně než
jednou
měsíčně

Nikdy

c
)

Jednodenní výlet

Několikrát
měsíčně

Jednou
měsíčně

Několikrát
ročně

Jednou až
dvakrát ročně

Nikdy

d
)

Víkendový pobyt s
přespáním v zařízení

Několikrát
měsíčně

Jednou
měsíčně

Několikrát
ročně

Jednou až
dvakrát ročně

Nikdy

e
)

Vícedenní pobyt s
přespáním v zařízení

Několikrát
měsíčně

Jednou
měsíčně

Několikrát
ročně

Jednou až
dvakrát ročně

Nikdy

17. Jakou formu pomoci byste uvítal/a v péči o své dítě s postižením? M
 ůžete označit více možností.
❏ dodatečnou finanční podporu
❏ státní podporu zaměstnávání osob pečujících o děti s postižením
❏ větší nabídku péče o dítě ve specializovaných zařízeních
❏ možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek
❏ příspěvky na zdravotnické pomůcky
❏ sociálně-právní poradenství
❏ dostupnou osobní asistenci nebo odlehčovací služby
❏ jiné: ……………………………………………………………………………………………………...……
18. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? Z
 akroužkujte prosím číslo na škále 1-5.

a
)

Péči o své dítě s postižením
zvládám bez větších
problémů.

b
)

Při péči o své dítě s
postižením bych uvítala více
pomoci.

c
)

Rád/a bych se setkal/a s
rodiči dětí s podobným
postižením.

d
)

Chybí mi komunita, ve které
bych mohla sdílet radosti a

Úplně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím

Spíše
nesouhlasím

Vůbec
nesouhlasím

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

30

strasti výchovy dítěte s
postižením.
e
)

Cítím, že moje dítě je kvůli
svému postižení vyloučeno
ze společnosti.

f)

Cítím, že kvůli postižení
mého dítěte je ze
společnosti vyloučena celá
naše rodina.

g
)

Chtěl/a bych, aby se moje
dítě integrovalo mezi zdravé
děti.

h
)

Bojím se, co bude s mým
dítětem, až dosáhne
dospělosti.

i)

Stát se o děti s postižením
stará dostatečně dobře.

j)

Uvítal/a bych více informací
o odlehčovacích službách v
mém okolí.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

19. Kolik je Vám let? …………………
20. Jste
❏ muž
❏ žena
21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
❏ základní vzdělání
❏ střední bez maturity
❏ střední s maturitou
❏ nadstavbové/vyšší odborné
❏ vysokoškolské
22. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti v korunách (včetně sociálních dávek)?
❏ do 14.999
❏ 15.000 - 24.999
❏ 25.000 - 34.999
❏ 35.000 - 44.999
❏ 45.000 - 54.999
❏ více než 55.000
❏ nechci odpovídat
23. Ve kterém kraji bydlíte?
❏ Hlavní město Praha
❏ Středočeský kraj
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❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Kraj Vysočina

24. Na co jsme se Vás zapomněli zeptat? Napadá Vás ještě něco podstatného k problematice odlehčovacích
služeb? Chtěli byste něco vzkázat poskytovatelům, úředníkům na sociálních odborech či odpovědným politikům?
Nebo autorům dotazníku?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………...………………………………………………………………………………………..……………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Děkujeme!
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Příloha č. 2: Vzor žádosti o sociální službu
Podle níže uvedeného vzoru můžete napsat svou vlastní žádost a poslat ji na sociální odbor příslušného úřadu.

místo, datum

Věc: Žádost o zajištění sociální služby - odlehčovací služba

Vážená/ý paní/pane vedoucí,
obracím se na Vás s žádostí o zajištění odlehčovací služby pro m
 oji dceru/mého syna jméno, příjmení, narozeného _
datum narození.
Zdůvodnění (krátce popsat diagnózu a stav dítěte, situaci pečující osoby a rodiny):
Příklad: Naše dcera má syndrom Dravetové, kombinované postižení. Trpí epileptickými záchvaty, které se nedaří
kontrolovat předepsanými léky. Má středně těžkou mentální retardaci, má pleny. Potřebuje neustálý dohled a
dopomoc při všech činnostech. Péče o ni je náročná a vyčerpávající. Máme další zdravé dítě, kterému se také
chceme věnovat. Ač jsme ještě poměrně mladí, s manželem máme již oba zdravotní problémy. O službu tak žádám
zejména z důvodu (např.):
- odpočinku dlouhodobě pečující osoby,
- vyčerpání a přetížení,
- péče o další dítě,
- dočasné péče o seniora v rodině,
- možné hospitalizace pečující osoby v nemocnici, ...
Dle zákona č.108/2006 Sb. mají odlehčující služby umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. P
 ř.: Pro skutečně
kvalitní odpočinek však potřebujeme zejména pobytovou odlehčovací službu (např. pro možnost celotýdenního
odpočinku). Tu jsme však v Praze pro mou dceru/mého syna nenašli.
Jednali jsme již s p
 oskytovatelem odlehčovací služby: označte ANO/NE
Pokud ANO, uveďte seznam oslovených poskytovatelů odlehčovacích služeb a jaký byl výsledek jednání.
Seznam oslovených poskytovatelů odlehčovacích služeb (organizací):

Žádám Vás o zajištění následující odlehčovací služby (vyberte):
•

Pobytová (cca v d
 élce - počet dní/rok):

•

Terénní (cca jak často):

•

Ambulantní (cca jak často):
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S pozdravem

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Podpis:
___________________________________________________________________________________________________

POKYNY PRO ŽADATELE:
Žádost podávejte vždy písemně (nejlépe doporučeně, případně přes datovou schránku nebo e-mailem) na několik
odpovědných úředníků/ politiků současně:

Kam to mám poslat?
1. originál: Úřad městské části Praha (příslušná městská část hl. města Prahy): vedoucí sociálního odboru (mimo
Prahu příslušný obecní úřad)
2. originál: Magistrát hl .m. Prahy (mimo Prahu příslušný krajský úřad):
●
●

vedoucí sociální odboru,
radní pro zdravotní a sociální oblast

1. kopie: ponechejte u sebe
2. kopie: Péče bez překážek, z.s. – není třeba písemně, stačí elektronicky, ale vždy se jmény a pozicemi těch, na
které byly odeslány ostatní kopie

Jak to mám poslat?
1. písemná žádost: poštou doporučeně nebo osobně na podatelnu příslušného úřadu
2. elektronicky: datová schránka příslušného úřadu
(3. elektronicky e-mailem – tuto možnost nedoporučujeme, protože úředníci nemají povinnost se podněty
zaslanými emailem zabývat ani na ně odpovídat)
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Příloha č. 3: Důležité odkazy
Alfa human service

https://www.alfahs.cz/

Alfabet
informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením

https://www.alfabet.cz/

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

http://arpzpd.cz/

Krizová linka a chat EDA

https://eda.cz/
tel.: 800 40 50 60

Ministerstvo práce a sociálních věci

https://www.mpsv.cz/cs/

Národní strategie rozvoje sociálních služeb
na období 2016 - 2025

https://www.mpsv.cz/cs/29623

Národní ústav pro autismus

https://nautis.cz/cz

Registr poskytovatelů sociálních služeb

http://iregistr.mpsv.cz/

Péče bez překážek

https://www.pece-bez-prekazek.cz/

Unie pečujících

https://www.uniepecujicich.cz/
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Příloha č. 4: Seznam poskytovatelů odlehčovacích služeb v ČR podle krajů
Údaje o poskytovatelích jsou převzaty z Registru poskytovatelů sociálních služeb.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Cesta domů, z.ú.
Cesta domů, z.ú. (Boleslavská 2008/16, Praha 3-Vinohrady, 130 00 Praha 3)

775 166 863

Cesta domů, z.ú. (Boleslavská 2008/16, Praha 3-Vinohrady, 130 00 Praha 3)

info@cestadomu.cz
http://www.cestadomu.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby v krizi
senioři

Věková kategorie klientů:

Lidé, u nichž byla diagnostikována onkologická nemoc ve stádiu, v němž již není pravděpodobné vyléčení (kteří
však mohou být aktivně léčení radioterapií či chemoterapií) nebo nenádorové nemoci (např. pokročilý syndrom
demence s výrazně sníženou schopností pohybu). Služba je určena lidem všech věkových skupin, kteří žijí na území
HMP.

Diakonie ČCE - středisko Praha
Odlehčovací služba (Vlachova 1502/20, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 515)

235 517 303
stacionar@diakonie-praha.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením

Věková kategorie klientů:

služba je poskytována klientům od 11 do 35 let.

www.diakonie-praha.cz

Hornomlýnská, o.p.s.
Hornomlýnská, o.p.s. - centrum FILIPOVKA (Filipova 2013/3, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414)

271 910 328
733 710 402

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

info@hornomlynska.cz

Cílová skupina klientů:

http://hornomlynska.cz

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:

Služba se poskytuje pro věkovou kategorii 2 - 13 let včetně.

Modrý klíč o.p.s.
Modrý klíč o.p.s. (Smolkova 566/4, Praha 12-Kamýk, 142 00 Praha 411)

241 715 375
241 714 255

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

modryklic@modry-klic.cz

Cílová skupina klientů:

http://www.modry-klic.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

od 3 do 64 let

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Respitní centrum (Ústavní 102, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81)

284 684 959

Respitní víkendy (Bechlín 18, 411 86 Bechlín)

265 362 726

Respitní víkendy (Luční 41, 468 51 Smržovka)

nautis@nautis.cz
http://www.praha.apla.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:

od 2 do 64 let

Sdružení rodičů a přátel Střediska "DAR" z.ú.
Respitní péče" DAR" (Alžírská 647/1, Praha 6-Vokovice, 160 00 Praha 6)

235 362 726
235 362 726

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, terénní

osdar@volny.cz

Cílová skupina klientů:

www.darzu.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú.
Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú. (Karla Černého 1459/1, Zbraslav, 156 00 Praha 516)

212 242 451
os@mostkdomovu.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

www.mostkdomovu.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
APLA Jižní Čechy, z.ú.
Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy (Opařany 121, 391 61 Opařany)

608 666 167
info@aplajc.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

www.aplajc.cz

osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:

3 - 30 let

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
Odlehčovací služby centra Arpida (Husova tř. 1651/125b, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11)

385777011
info@arpida.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

http://www.arpida.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

od 7 do 40 let

Diakonie ČCE - středisko Rolnička
Diakonie ČCE - středisko Rolnička (Světlogorská 2771/3, Tábor, 390 05 Tábor 5)

381 522 054
reditel@rolnicka.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

www.rolnicka.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

Služba je určena klientům ve věku 15 - 50 let

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Domácí hospic sv. Jakuba (Neumannova 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice)

388 311 726
info@hospicjakuba.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

www.hospicjakuba.cz

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
senioři

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Domácí hospic sv. Markéty (Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1)

731 680 439
info@hospicmarketa.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní

hospicmarketa@seznam.cz

Cílová skupina klientů:

www.hospicmarketa.cz

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
senioři

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Domácí hospic sv. Veroniky (Dobrovodská 105/32, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6)

731 648 328
737 888 964

Formy poskytování sociálních služeb: terénní

vedouci@hospicveronika.cz

Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým onemocněním

socialni@hospicveronika.cz

osoby s jiným zdravotním postižením

info@hospicveronika.cz

osoby se zdravotním postižením

www.hospicveronika.cz

osoby v krizi
senioři
Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

RESIDENT 2000 o.p.s.
Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000 (Antonínská 15, Dačice II, 380 01 Dačice)

778409892
socialni@resident2000.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

od 6 let věku

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Centrum Kociánka
Centrum Kociánka pracoviště Březejc (Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí)

http://www.kocianka.cz

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc - odlehčovací služby (Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí)

vedoucí služby pracoviště Březejc
566 522 089
marie.dolezalova@kocianka.cz

Centrum Kociánka, pracoviště Brno - odlehčovací služby (Kociánka 93/2, Královo Pole, 612 00 Brno 12)

vedoucí služby pracoviště Brno
515 504 348
magdalena.pospisilova@kocianka.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením

Věková kategorie klientů:

- od 6 do 40 let

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením - TEREZA (Terezy Novákové 1947/62a, Řečkovice, 621 00 Brno 21)

549 275 855
549 275 855

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

css_tereza@centrum.cz

Cílová skupina klientů:

www.css.brno.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

Sociální služba je poskytována uživatelům od 3 let věku.

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
Terénní odlehčovací služby (Grohova 112/16, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2)

541 246 863
541 241 576

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

pece@grohova.cz

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Diecézní charita Brno
DLBsH Rajhrad (Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad)

547232223
547232247

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

hospic.rajhrad@charita.cz

Cílová skupina klientů:

http://www.rajhrad.charita.cz

osoby s chronickým onemocněním
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Rodinná pohoda, o.s.
Rodinná pohoda, o.s. (Morávkova 304/33, Dědice, 682 01 Vyškov 1)

605473698
rodinna.pohoda@centrum.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

www.rodinnapohoda.wgz.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
V Karlovarském kraji není žádná registrovaná odlehčovací služba pro děti s postižením.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Stacionář Cesta Náchod z.ú.
Stacionář Cesta Náchod z.ú. - odlehčovací služba (Bartoňova 897, Náchod, 547 01 Náchod 1)

494 948 981
stat. zástupce 602 80 68 28

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní

biehounkova@stacionarcesta.cz

Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením

info@stacionarcesta.cz

osoby s mentálním postižením

http://stacionarcesta.cz

osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů:

- osoby ve věku 5 - 56 let

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY
Ústav sociální péče pro mládež Domečky (Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)

494 539 570
uspdomecky@tiscali.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

- od 3 do 65 let

http://www.sweb.cz/usprychnov

LIBERECKÝ KRAJ
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Jablonec nad Nisou (Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou, 466 01
Jablonec nad Nisou 1)

483 356 218
483 356 218

Formy poskytování sociálních služeb: terénní

czpjbc@volny.cz

Cílová skupina klientů:

www.czplk.cz

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

Sociální služba je určena osobám od 3 let věku.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Semily (Archivní 570, Podmoklice, 513 01 Semily)

488 577 841
488 577 841

Formy poskytování sociálních služeb: terénní

czpsm@volny.cz

Cílová skupina klientů:

www.czplk.cz

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

Sociální služba je určena osobám od 3 let věku.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa (Konopeova 812/2, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1)

487 853 481
487 853 481

Formy poskytování sociálních služeb: terénní

czpcl@volny.cz

Cílová skupina klientů:

www.czplk.cz

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1 – 6 let)
mladší děti (7 – 10 let)
starší děti (11 – 15 let)

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let).
Sociální služba je určena osobám od 3 let věku.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Liberec (Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1)

485 104 044
485 104 044

Formy poskytování sociálních služeb: terénní

czplk@volny.cz

Cílová skupina klientů:

www.czplk.cz

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1 – 6 let)
mladší děti (7 – 10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let).
Sociální služba je určena osobám od 3 let věku.

Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace
Dětské centrum Jilemnice (Roztocká 994, 514 01 Jilemnice)

481544208
dcjilemnice@iol.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

www.dcjilemnice.cz

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

Služba bude poskytována osobám do 30 let.

Lucie Brožková
KDP Sluníčko (Žernosecká 2280, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1)

606061165
radka.svobodova@adpslunicko.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením

www.adpslunicko.cz

osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři
Věková kategorie klientů:

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Respitní centrum (Ústavní 102, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81)

284 684 959

Respitní víkendy (Bechlín 18, 411 86 Bechlín)

265 362 726

Respitní víkendy (Luční 41, 468 51 Smržovka)

nautis@nautis.cz
http://www.praha.apla.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:

od 2 do 64 let

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace (Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil)

481 622 883

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace (Benešov u Semil 143, 512 06 Benešov u Semil)

481 624 625
481 624 625

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

tereza.domov@seznam.cz

Cílová skupina klientů:

http://www.domovtereza.cz

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

Služba je určena pro osoby ve věku od 15 do 60 let.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj
Andělé stromu života pobočný spolek MSK, Terénní odlehčovací služba Strom života - kontaktní místo (Kostelní
71/37, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín 1)

553 038 016
socialni@zivotastrom.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

www.zivotastrom.cz

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT (Syllabova 19, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3)

774 244 258
552 301 405

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

respit@prorodiny.cz

Cílová skupina klientů:

www.prorodiny.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

od 1 do 35 let

Charita Ostrava
Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby (Charvátská 785/8, Ostrava-Jih, Výškovice, 700 30 Ostrava 30)

599 508 505
lukas@ostrava.charita.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

www.ostrava.charita.cz

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s tělesným postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

ITY z. s.
ITY (Starý Jičín 34, 742 31 Starý Jičín)

605 918 230
ity@centrum.cz

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením

www.ity-os.cz

osoby s mentálním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů:

děti od pěti let

Slezská diakonie
SALOME Bohumín, odlehčovací služba (Nerudova 1041, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1)

733 622 330
salome@slezskadiakonie.cz

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Cílová skupina klientů:

www.slezskadiakonie.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

od 3 do 26 let

Slezská diakonie
LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby (Třanovského 1758/10, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1)

558 712 728
lydie@slezskadiakonie.cz

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Cílová skupina klientů:

http://www.slezskadiakonie.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

od 2 do 26 let

Slezská diakonie
DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služby (Klostermannova 1586/25, Hulváky, 709 00 Ostrava 9)

736 757 533
n.simikova@slezskadiakonie.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

www.slezskadiakonie.cz

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

od 5 roku do 65 let

Sociální služby města Havířova
Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (Atriová 1297/5, Město, 736 01 Havířov 1)

724 538 804
596 828 720

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

596 420 276

Cílová skupina klientů:

osoby s jiným zdravotním postižením

odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz

osoby s kombinovaným postižením

www.ssmh.cz

osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
Věková kategorie klientů:

od 1 do 40 let

Spirála pomoci, o.p.s.
Spirála pomoci (Antonína Kaliny 1351, Kolín V, 280 02 Kolín 2)

773 600 495
321 571 320

Formy poskytování sociálních služeb: terénní

spipom@seznam.cz

Cílová skupina klientů:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy

www.spirala-pomoci.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři
Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. (Ludvíka Podéště 1874/4, Poruba, 708 00
Ostrava 8)

596 632 570
spmp.ostrava@seznam.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace
ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek (Fibichova 469, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1)

558 431 563
zirafa@zirafafm.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

od 3 do 64 let

www.zirafafm.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.
Odlehčovací služba Pomněnka (Šumavská 1914/11, Šumperk, 787 01 Šumperk 1)

583 212 302
odlehcovaci.sluzba@csspomnenka.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

t.valentova@csspomnenka.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (3 - 7 let)
mladší děti (7 - 10 let)
starší děti (11 - 15 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64 let)

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Odlehčovací byt Dětského klíče (Jeremenkova 1784/52, Šumperk, 787 01 Šumperk 1)

774 868 631

Odlehčovací byt Dětského klíče (Kozinova 35/5, Šumperk, 787 01 Šumperk 1)

detskyklic@seznam.cz

Klubovna Dětského klíče (Kozinova 35/5, Šumperk, 787 01 Šumperk 1)

www.detskyklic.cz

Klubovna Dětského klíče (nám. Míru 94/20, Šumperk, 787 01 Šumperk 1)
Klubovna Dětského klíče - Snoezelen (28. října 1280/1, Šumperk, 787 01 Šumperk 1)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (3 - 7 let)
mladší děti (7 - 10 let)
starší děti (11 - 15 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64 let)

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.
Nejste sami - odlehčovací služba (Stupkova 952/18, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9)

775 151 580
bilkova@nejstesami.eu

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s jiným zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (3 - 7 let)
mladší děti (7 - 10 let)
starší děti (11 - 15 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let),
starší senioři (nad 80 let)

www.nejstesami.eu

Hospic na Svatém Kopečku
Hospic na Svatém Kopečku (nám. Sadové 4/24, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc 9)

585 319 754
info@hospickopecek.charita.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým onemocněním

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

www.hospickopecek.charita.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.
Odlehčovací služby Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. (Plk. B. Kohouta 914, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké
Mýto)

737 801 093
rehakova.berenika@seznam.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní
Cílová skupina klientů:

osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

Dolní věková hranice u ambulantní formy služby je 10 let, u pobytové
formy služby 12 let. Horní věková hranice u obou forem služby je 50 let.

http://www.berenika-vm.cz

Domov pod hradem Žampach
Domov pod hradem Žampach - odlehčovací služba - Zámek, kapacita 2 lůžka. (Žampach 1, 564 01 Žamberk)

465 618 184

Domov podhradem Žampach - odlehčovací služba - Na Výsluní, kapacita 1 lůžko. (Žampach 2, 564 01 Žamberk)

465 618 134
465 618 137

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

465 618 010

Cílová skupina klientů:

osoby s mentálním postižením

uspza@uspza.cz

Věková kategorie klientů:

Služba se poskytuje osobám od 3 let. Služba pro osoby s náročným
chováním (vyčleněná kapacita) je poskytována osobám od 7 do 26 let
věku.

http://www.uspza.cz

Domov sociálních služeb Slatiňany
Domov sociálních služeb Slatiňany, odlehčovací služby,kapacita - 1 lůžko. (Švermova 844, 538 21 Slatiňany)

469 681 461

Domov sociálních služeb Slatiňany, odlehčovací služby,kapacita - 1 lůžko. (Klášterní 795, 538 21 Slatiňany)

469 681 215
dss@dss.cz
http://www.dss.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

Služba je poskytovaná uživatelům od 3 do 80 let.

energeia o.p.s.
Odlehčovací služba (náměstí Míru 184, 538 03 Heřmanův Městec)

777 197 680
energeia@energeia.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:

Děti a dorost ve věkové struktuře 0 - 18 let.

www.energeia.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
CENTRUM HÁJEK z.ú.
Centrum Hájek (Šťáhlavice 158, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice)

602 692 763
sikovalenka@centrumhajek.eu

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Cílová skupina klientů:

www.centrumhajek.eu

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch (V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch)

377830611
377830600

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

info@centrumzbuch.cz

Cílová skupina klientů:

www.centrumzbuch.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Pírko pro osoby s postižením (Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic)

773 683 191

Pírko pro osoby s postižením (28. října 377, 333 01 Stod)

pirko@diakoniezapad.cz
www.diakoniezapad.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s jiným zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

starší děti (od 15 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64 let)

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Pírko pro osoby s postižením (Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic)

773 683 191

Pírko pro osoby s postižením (28. října 377, 333 01 Stod)

pirko@diakoniezapad.cz
www.diakoniezapad.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

starší děti (od 15 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64 let)

Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.
Domov - odlehčovací služby (Sušická 141/33, Plzeň 2-Slovany, Lobzy, 326 00 Plzeň 26)

733 300 455
hospic@domov-plzen.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Sdružení občanů Exodus, z.s.
Dům Exodus Třemošná (U Zvonu 51, 330 11 Třemošná)

377856539
377856539

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

konecna@exodus.cz

Cílová skupina klientů:

http://www.exodus.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ALKA, o.p.s.
Odlehčovací služby (Podbrdská 269, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1)

601 593 156
kancelar@alkaops.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:

www.alkaops.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. (Unhošťská 570, 273 51 Unhošť)

312 690 298

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. (Pražská 910, 273 51 Unhošť)

312 698 188
centrum@slunce.info

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:

http://www.slunce.info

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Odlehčovací služby terénní - Nymburk (Soudní 21/8, Nymburk, 288 02 Nymburk 2)
Odlehčovací služby terénní - Městec Králové (Náměstí Republiky 7, 289 03 Městec Králové)
Odlehčovací služby terénní - Lysá nad Labem (Náměstí B. Hrozného 1722/27, 289 22 Lysá nad Labem)
Odlehčovací služby terénní - Poděbrady (Mírová 1217, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 1)
Odlehčovací služby pobytové - Sány (9. května 58, 289 06 Sány)
Odlehčovací služba terénní - Milovice (Příčná 194/1, Milovice, 289 24 Milovice nad Labem 3)
Odlehčovací služby terénní - Sadská (Za Sokolovnou 973, 289 12 Sadská)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, terénní
Cílová skupina klientů:

osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

https://www.centrum-podebrady.
info

Věková kategorie klientů:

- od 2 let do 18 let (terénní forma v pěstounských rodinách) - od 18 let
(terénní forma u zdravotně postižených osob) - od 50 let (terénní a
pobytová forma u osob s demencí) - od 60 let (terénní a pobytová forma
pro seniory)

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.
CSS Hvozdy, o.p.s. - OS (Masečín 119, 252 07 Štěchovice)

724 110 441
257 770 258

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

hromadkova@css-hvozdy.cz

Cílová skupina klientů:

www.css-hvozdy.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Centrum sociálních služeb Tloskov
Centrum sociálních služeb Tloskov (Tloskov 1, 257 56 Neveklov)

centrum@tloskov.cz
http://www.tloskov.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

Služba je určena uživatelům od 6 do 64 let věku.

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb (Havlíčkova 447/13, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1)

326 321 131
326 792 025

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

info@centrum83.cz

Cílová skupina klientů:

http://centrum83.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Cesta životem bez bariér, z. s.
Cesta životem bez bariér, z.s. (Čáslavská 198, Karlov, 284 01 Kutná Hora 1)

739 619 288
cestazivotembb@seznam.cz

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Cílová skupina klientů:

cestazivotembb.cz

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:

Služba je určena pro děti a mládež ve věku 3 - 26 let.

Dobromysl, z. ú.
Dobromysl, z. ú. - OS (Bezručova 928, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1)

602 127 066

775 660 966
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní

info@dobromysl.org

Cílová skupina klientů:

www.dobromysl.org

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

Od 1 roku věku
odhlašování a přihlašování klientů
sociální pracovnice

Farní charita Příbram
Farní charita Příbram (Jiráskovy sady 240, Příbram II, 261 01 Příbram 1)

739 659 917
318 635 050

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

www.charita-pribram.cz

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

Věková kategorie klientů:

- 10 let a výše

HOSPIC TEMPUS, z.s.
HOSPIC TEMPUS, z.s. (Pražská 530/21, Mělník, 276 01 Mělník 1)

720 557 554
hospic@hospictempus.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

www.hospictempus.cz

Klubíčko Beroun, z.ú.
Penzion Klubíčko Vráž - Centrum služeb pro hadicapované a seniory Odlehčovací služby (Květnová 109, Vráž, 267
601 584 384
11 Vráž u Berouna)
info@klubickoberoun.cz
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

www.klubickoberoun.cz

Nalžovický zámek, p.s.s. (Kamýk nad Vltavou 140, 262 63 Kamýk nad Vltavou)

318 864 122
reditelka@domov-nalzovice.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

- 6 - 36 let

www.domov-nalzovice.cz

RUAH o.p.s.
RUAH o.p.s. (Tyršova 2061, Benešov, 256 01 Benešov u Prahy)

733 224 305
733 741 707

Formy poskytování sociálních služeb: terénní

poradna@ruah-ops.cz

Cílová skupina klientů:

info@ruah-ops.cz

osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Spirála pomoci, o.p.s.
Spirála pomoci (Antonína Kaliny 1351, Kolín V, 280 02 Kolín 2)

773 600 495
spipom@seznam.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

www.spirala-pomoci.cz

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Stéblo, z.s.
Odlehčovací služba Stéblo (Borotice 63, 262 15 Borotice)

774 166 013
774 166 012

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, terénní

os.steblo@seznam.cz

Cílová skupina klientů:

http://www.steblo.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Krajská organizace Středočeského kraje, p.s.
Pobočka Beroun (Na Parkáně 111, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1)

734 808 389 - Beroun

Pobočka Příbram (Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram 1)

602 269 076 - Kladno

Pobočka Kladno (Hřebečská 2680, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1)

721 205 288 - Příbram
snn.pbc@volny.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní

Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením
osoby se sluchovým postižením

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Villa Vallila, z.ú.
Komunitní dům Villa Vallila (Červený Újezd 32, 257 88 Červený Újezd u Votic)

317 802 106
villa@vallila.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

http://www.vallila.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Vítej ... o.p.s.
Chráněné bydlení pro osoby s autismem (Kladenská 23, 273 45 Hřebeč)

312 240 905
vitejops@seznam.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú.
Středisko respitní péče VOLNO (Rimavské Soboty 923, Kolín II, 280 02 Kolín 2)

321 622 331
volno@email.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:

http://www.volno-os.cz

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb
Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb (Pod Malým vrchem 1378, 282 01 Český Brod)

321 671 001
zvonecekbylany@seznam.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

- 3 - 45 let

www.zvonecekbylany.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Arkadie, o. p. s.
Středisko Arkadie Bratislavská (Bratislavská 2008/1, Teplice, 415 01 Teplice 1)

602156187

Středisko Arkadie Novoveská (Novoveská 1538, Teplice, 415 01 Teplice 1)

petlan@arkadie.cz

Středisko Arkadie Krupka (Karla Čapka 270, Maršov, 417 42 Krupka 1)

http://www.arkadie.cz

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením

Věková kategorie klientů:

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Hospic sv. Štěpána, z. s.
Hospic sv. Štěpána, z..s. (Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1)

416733185-7
info@hospiclitomerice.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, terénní
Cílová skupina klientů:

www.hospiclitomerice.cz

osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Kamarád - LORM
Odlehčovací služby (Zeyerova 927, Žatec, 438 01 Žatec 1)

415710475

Odlehčovací služby (Zeyerova 859, Žatec, 438 01 Žatec 1)

415710489
zatec.lorm@tiscali.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

Pobytová služba je poskytována od 3 let věku, ambulantní služba je
poskytována od 14 let.

Lucie Brožková
KDP Sluníčko (Žernosecká 2280, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1)

606061165
radka.svobodova@adpslunicko.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením

www.adpslunicko.cz

senioři
Věková kategorie klientů:

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Respitní centrum (Ústavní 102, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81)

284 684 959 265 362 726

Respitní víkendy (Bechlín 18, 411 86 Bechlín)

nautis@nautis.cz

Respitní víkendy (Luční 41, 468 51 Smržovka)

http://www.praha.apla.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:

od 2 do 64 let

VYSOČINA
Centrum Kociánka
Centrum Kociánka pracoviště Březejc (Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí)

http://www.kocianka.cz

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc - odlehčovací služby (Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí)

vedoucí služby pracoviště Březejc
566 522 089
marie.dolezalova@kocianka.cz

Centrum Kociánka, pracoviště Brno - odlehčovací služby (Kociánka 93/2, Královo Pole, 612 00 Brno 12)

vedoucí služby pracoviště Brno
515 504 348
magdalena.pospisilova@kocianka.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením

Věková kategorie klientů:

- od 6 do 40 let

Diecézní charita Brno
Adapta Jihlava - odlehčovací služba (Mahenova 4686/16, Jihlava, 586 01 Jihlava 1)

733 755 995
adapta.jihlava@jihlava.charita.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:

http://jihlava.charita.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením

Věková kategorie klientů:

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Diecézní charita Brno
Odlehčovací služba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč (Gen. Sochora 705, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1)

733 670 166
eva.hanakova@trebic.charita.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým onemocněním

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

http://www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno
Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou (Horní 1682/28, 591 01 Žďár nad Sázavou 1)

777 755 469
566631643

Formy poskytování sociálních služeb: terénní

jana.kincova@zdar.charita.cz

Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým onemocněním

http://www.zdar.charita.cz

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace
Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace (Dobešovská 1, Černovice, 394 94 Černovice u Tábora)

565427111
565427198

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

info@domovkopretina.cz

Cílová skupina klientů:

www.domovkopretina.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Oblastní charita Havlíčkův Brod
Domácí hospicová péče (Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod 1)

569426070
777 630 447

Formy poskytování sociálních služeb: terénní

Věková kategorie klientů:

777 736 046

osoby s chronickým onemocněním

569426070

bez omezení věku

hospicovapece@charitahb.cz
spoa@charitahb.cz
http://www.hb.charitahb.cz

Oblastní charita Pelhřimov
Domácí hospicová péče Iris (Sídliště 685, 394 68 Žirovnice)

601568699

Domácí hospicová péče Iris (Solní 1814, 393 01 Pelhřimov)

vedouci.dhp@pelhrimov.charita.cz
www.pelhrimov.charita.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým onemocněním
senioři

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

ZLÍNSKÝ KRAJ
Auxilium o.p.s.
Centrum Auxilium (Nemocniční 945, Vsetín, 755 01 Vsetín 1)

603823293
bozena.mikulikova@auxilium.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

www.auxilium.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1- 6 let)
mladší děti (7 - 10 let)
starší děti (11 - 15 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 30 let)

Centrum ÁČKO, příspěvková organizace
Pobytová odlehčovací služba Centra ÁČKO (Husova 402/15, Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí 1)

739 306 865
martina.vratna@centrum-acko.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů:

www.centrum-acko.cz

osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:

Osoby zdravotně postižené od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického
spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnóznami. Rodiny s dětmi od 3 do 26 let s vážným
podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a
přidruženými diagnóznami.

Centrum ÁČKO, příspěvková organizace
Odlehčovací služby Centrum ÁČKO (Husova 402/15, Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí 1)

571 685 076
info@centrum-acko.cz

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:

rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

www.centrum-acko.cz

Domov Jitka o.p.s.
Domov Jitka o.p.s. (Jasenická 1362, Vsetín, 755 01 Vsetín 1)

571 424 850
info@domovjitka.cz

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní
Cílová skupina klientů:

www.domovjitka.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.
Odlehčovací služba PAHOP (Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště 1)

775 744 588

Odlehčovací služba PAHOP (Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště 1)

h.schwarczova@centrum-pahop.cz
www.centrum-pahop.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s jiným zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Odlehčovací služby Chůvičky (Karla Čapka 3333/2, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1)

573 509 530
mikulova@sskm.cz

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů:

osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie klientů:

mladší děti (9 - 10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

