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JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

 

3483  2 
příjemců příspěvku na péči  registrované odlehčovací služby 
ve věku 0-17 let  pro děti do 17 let 
(data za prosinec 2017) (plus 3 bez omezení věku) 
 
 
Struktura získaných dat: 
 

● 72 pečujících 
● 2 z nich pečují o další postižené dítě/děti  
● průměrný věk pečujících je 39 let 
● průměrný věk dětí s postižením je 8 let 

 
 

Rodinná situace  Relativní četnost 
O dítě s postižením pečuji spolu se svým 
manželem/manželkou (druhem/družkou) 

78 % 

Mám i další zdravé dítě/děti.  60 % 
S péčí o dítě s postižením mi pomáhají moji rodiče 

nebo jiní rodinní příslušníci. 
22 % 

O dítě s postižením pečuji sám/sama.  18 % 
Pečuji i o další dítě/děti s postižením.  3 % 

 
 
Kterou z následujících forem odlehčovacích služeb 

jste někdy využili?  
Relativní četnost 

nemám zkušenost s odlehčovacími službami  76 % 
ambulantní  

 (denní pobyt v zařízení bez přespání) 
17 % 

terénní 
(v domácím prostředí)   

11 % 

pobytovou 
 (pobyt s přespáním) 

7 % 

 
 
Kdo je poskytovatelem odlehčovací služby, kterou s Vaším dítětem využíváte? Uveďte prosím 
název zařízení anebo jméno organizace, u kterého služby využíváte nejčastěji. 
 
Centrum Kociánka 2 x 
DRC Medvidek 2 x 
Remedia Břeclav 2 x 
Raná péče 2 x 
Utilis Breclav  2x 
Domov pro mne 1x 
Logo 1x 
Eliada 1x 
Dobrý anděl 1xl 
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Jak jste spokojen/a se službami tohoto 
poskytovatele? 

Počet  
odpovědí 

Relativní 
četnost 

Velmi spokojen/á  9  60 % 

Spíše spokojen/á  3  20 % 

Ani spokojen/á ani nespokojen/á  3  20 % 

Spíše nespokojen/á  -  - 

Velmi nespokojen/á  -  - 

CELKEM  15  100 % 
 
 
Máte nějaké návrhy na zlepšení této služby?  
 
„V každé městské čtvrti by měl být dostupný stacionář, kam by dítě chodilo denně a pak například i možnost 
jednou za čas na noc ve známém prostředí. To by nám pomohlo. Moci jet aspoň na pár dní na hory a na kolo. Moji 
dceru prostě nedám z ničeho nic někam do neznáma na týden. Nebyla by ani ona ani já v pohodě. Ale do 
známého prostředí ke známým lidem ano. U babičky to šlo, ale ta stárne a má už své nemoci. Takže teď máme 
těžší období bez pomocníků. A místa pro věk nad 18 ve stacionáři také nejsou. Chodíme do práce a máme 
splátky… Nevím, co bude, až vychodí za rok školu… Ráda bych denní stacionář s občasným pobytem i přes noc, 
když si jako rodina chceme odpočinout a vzít zdravé dítě na lyže, na kolo, k moři a pod. Jsme teď dost omezení.” 
 
„Žádné zásadní.” 
 
„Levnější služby.” 
 
„Cena je pro samoživitele vysoká,nemůže chodit tak často.” 
 
„Služba nám maximálně vychází vstříc.” 
 
 

Z jakého důvodu nevyužíváte více odlehčovacích 
služeb?  

Relativní četnost 

neznám žádnou takovou službu  39 % 

neexistuje žádná taková dostupná služba  19 % 
dítě se špatně adaptuje na nové lidi  19 % 

služba je příliš drahá  18 % 
služba je příliš daleko  17 % 

chci se o dítě postarat sám/sama  15 % 
nepotřebuji takovou službu  11 % 

nevyhovuje mi personál v konkrétním zařízení  1 % 
 
 
 
Z jakého důvodu nevyužíváte odlehčovací služby nebo jich nevyužíváte více?  
 
„Plná kapacita.” 
 
„Problémové chování dítěte.” 
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„Syn navštěvoval stacionář, kde byly děti s horšími formami postižení a začal se zhoršovat i on. Pobyt jsme tam 
ukončili po cca 1,5 měsíci.” 
 
„Dítě už je starší, v jiné škole, a tady služba není.” 
 
„Není volné místo v rané péči Brno a okolí.” 
 
„Nevím, jestli existuje v mém okolí.” 
 
„Zatím zvládáme starost sami s docházkou do školky na 4 hodiny denně. Ve školce má asistentku.” 
 
„Minimální šance se dostat.” 
 
„Zatím je malý a nekomunikuje.” 
 
 
 

Jakou formu odlehčovacích služeb byste rádi využili v 
péči o Vaše dítě s postižením?  Jihomoravský kraj 

příměstský tábor  47 % 
asistence v domácím prostředí  46 % 

vícedenní prázdninový pobyt s přespáním  42 % 
víkendový pobyt pro dítě s přespáním v zařízení  41 % 

jednodenní výlet  38 % 
denní stacionář  30 % 

pobyt s přespáním v zařízení v délce minimálně 7 dní  14 % 
 
 
 

 
Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby? 

Několikrát 
týdně 

Jednou týdně  Jednou až dvakrát 
měsíčně 

Méně než jednou 
měsíčně 

Nikdy 

Asistence v 
domácím prostředí  26 %  22 %  24 %  10 %  18 % 

Denní stacionář  46 %  11 %  7 %  4 %  31 % 

 
 
 

 
Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby? 

Několikrát 
měsíčně 

Jednou  
měsíčně 

Několikrát  
ročně 

Jednou až  
dvakrát ročně 

Nikdy 

Jednodenní výlet  25 %  31 %  19 %  10 %  15 % 

Víkendový pobyt s 
přespáním v zařízení 

2 %  24 %  25 %  17 %  32 % 

Vícedenní pobyt s 
přespáním v zařízení  1 %  1 %  15 %  34 %  40 % 
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Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? 

Ůplně 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Spíše 
nesouhlasím 

Vůbec 
nesouhlasím 

Nevím 

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

66 %  27 %  -  2 %  6 % 

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

71 %  22 %  -  -  8 % 

Při péči o své dítě s postižením bych 
uvítal/a více pomoci. 

44 %  36 %  6 %  -  14 % 

Stát se o děti s postižením stará 
dostatečně dobře. 

-  6 %  48 %  25 %  22 % 

 
 
 

Jakou formu pomoci byste uvítal/a v péči 
 o své dítě s postižením? 

Relativní četnost 

dostupnou osobní asistenci nebo  
odlehčovací služby 

71 % 

státní podporu zaměstnávání osob  
pečujících o děti s postižením 

53 % 

dodatečnou finanční podporu  42 % 
větší nabídku péče o dítě  

ve specializovaných zařízeních 
38 % 

sociálně-právní poradenství  26 % 

příspěvky na zdravotnické pomůcky  25 % 

možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek:  14 % 

 
 
 
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? 
 
„Zařiďte prosím krásná a dostupná místa pro naše děti a pro naši regeneraci. Staráme se rádi a s láskou, ale 
potřebujeme někdy i odpočinek a pocit volnosti… Vložená investice se může vrátit, pokud u toho všeho můžeme 
pracovat díky odlehčovacím službám, jsme vděčnými pracovníky.  Neboť to, že chodím do práce, teď beru jako 
dar. Ale nevím, jak dlouho budu toho schopná, dcera roste, speciální školství je ještě super, ale co dál… Vše 
placené a služby nedostupné vzhledem k přeplněnosti kapacit. Prý se ve stacionáři uvolní místo jednou za dva 
roky. Jak dlouho budu čekat?” 
 
„Pro rodiny s dětmi s psychickými nemocemi v podstatě neexistují odlehčovací služby.” 
 
„Přáli bychom si více odlehčovacích zařízení, kam by bylo možno umístit dítě např. na víkend nebo na několik dní, 
abychom měli s manželem i nějaký čas sami dva pro sebe a pro odpočinek. A také více nabídek příměstských 
táborů nebo podobných aktivit o prázdninách, kdy je školka bohužel zavřená.” 
 
„Přála bych si, aby úředníci byli proškolení o proklientskem přístupu a sami o sobě nabízeli dosazitelne služby. 
Zkrátka  pomahali. Běžně to vypadá tak, že co si člověk nenačte a nenastuduje sám, to nemá.” 
 
„Omezená kapacita, pořadník, nedostatek personálu.” 
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„Líbilo by se mi rozšíření pásem, kde je poskytovaná osobní asistence. Bydlíme na venkově (25 km od Brna) a je 
problém asistenci domluvit.” 
 
„Více odlehčovacích služeb pro děti s problémovým chováním. Je jich žalostně málo 😕” 
 
„Chybí péče o mladé dospělé s postižením, kteří ukončili školu a potřebují dál rehabilitovat, učit se, opakovat již 
naučené znalosti a návyky. Tzn. denní centra s provozem Po-Pá cca 8-16 hod.” 
 
„Je jich málo a plně obsazené,bylo by dobré pomocí aspoň se svozy mimo velká města.” 
 
„Tyto služby existují pouze ve větších městech..jsou ale i města, kde děti po dovršení 18-ti 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...konkrétně město Kyjov..kde je cca 12-15 rodičů, kteří by uvítali takové služby…” 
 
„Syn s postižením je nejstarší a má 2 mladší sourozence. Málokdo dokáže akceptovat to, že někdy musíte 
preferovat mladší sourozence.” 
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