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KARLOVARSKÝ KRAJ 

 

881  0 
příjemců příspěvku na péči  registrovaných odlehčovacích služeb 
ve věku 0-17 let  pro děti do 17 let 
(data za prosinec 2017)  
 
 
Struktura získaných dat: 
 

● 18 pečujících 
● 1 z nich pečuje o další postižené dítě/děti  
● průměrný věk pečujících je 43 let 
● průměrný věk dětí s postižením je 10 let 

 
 

Rodinná situace  Relativní četnost 

Mám i další zdravé dítě/děti.  67 % 

O dítě s postižením pečuji spolu se svým 
manželem/manželkou (druhem/družkou) 

61 % 

O dítě s postižením pečuji sám/sama.  33 % 
S péčí o dítě s postižením mi pomáhají moji rodiče 

nebo jiní rodinní příslušníci. 
28 % 

Pečuji i o další dítě/děti s postižením.  6 % 
 
 
Kterou z následujících forem odlehčovacích služeb 

jste někdy využili?  
Relativní četnost 

nemám zkušenost s odlehčovacími službami  50 % 
ambulantní  

 (denní pobyt v zařízení bez přespání) 
28 % 

pobytovou 
 (pobyt s přespáním) 

28 % 

terénní 
(v domácím prostředí)   

- 

 
 
Kdo je poskytovatelem odlehčovací služby, kterou s Vaším dítětem využíváte? Uveďte prosím 
název zařízení anebo jméno organizace, u kterého služby využíváte nejčastěji. 
 
Denní centrum Žirafa 5 x 
Dětské centrum Jilemnice 1 x 
Denní stacionář Sluníčko 1 x 
Denní stacionář Mája v Chebu 1 x 
Kontakt bez bariér, Karlovy Vary 1 x 
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Jak jste spokojen/a se službami tohoto 
poskytovatele?  Relativní četnost 

Velmi spokojen/á  56 % 

Spíše spokojen/á  44 % 

Ani spokojen/á ani nespokojen/á  - 

Spíše nespokojen/á  - 

Velmi nespokojen/á  - 
 
 
Máte nějaké návrhy na zlepšení této služby?  
 
„Potřebovali bychom i odlehčovací službu s možností přespání.” 
 
„Mohl by být i jako týdenní stacionář.” 
 
„Ne, snad jen více vyškoleného personálu.” 
 
 
  

Z jakého důvodu nevyužíváte více odlehčovacích 
služeb?  

Relativní četnost 

neznám žádnou takovou službu  33 % 

neexistuje žádná taková dostupná služba  28 % 

služba je příliš daleko  28 % 

chci se o dítě postarat sám/sama  22 % 

služba je příliš drahá  6 % 

nepotřebuji takovou službu  6 % 

dítě se špatně adaptuje na nové prostředí.  6 % 

dítě se špatně adaptuje na nové lidi  - 

nevyhovuje mi personál v konkrétním zařízení  - 
 
 
 
Z jakého důvodu nevyužíváte odlehčovací služby nebo jich nevyužíváte více? Prosím vypište. 
 
„Velmi špatně spí, vyžaduje kontakt i ve spánku, často se budí.” 
 
 
 

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

Relativní četnost 

víkendový pobyt pro dítě s přespáním v zařízení  56 % 

vícedenní prázdninový pobyt s přespáním  44 % 

pobyt s přespáním v zařízení v délce minimálně 7 dní  33 % 

asistence v domácím prostředí  28 % 

denní stacionář  22 % 

jednodenní výlet  17 % 

příměstský tábor  11 % 
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Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby? 

Několikrát 
týdně  Jednou týdně 

Jednou až 
dvakrát 
měsíčně 

Méně než 
jednou 
měsíčně 

Nikdy 

Denní stacionář  50 %  7 %  7 %  7 %  29 % 

Asistence v domácím 
prostředí 

40 %  -  7 %  13 %  40 % 

 
 

 
Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby? 

Několikrát 
měsíčně 

Jednou  
měsíčně 

Několikrát  
ročně 

Jednou až 
dvakrát ročně 

Nikdy 

Jednodenní výlet  29 %  29 %  7 %  21 %  14 % 

Víkendový pobyt s 
přespáním v zařízení 

-  33 %  27 %  13 %  27 % 

Vícedenní pobyt s 
přespáním v zařízení  -  7 %  36 %  29 %  29 % 

 
 

 
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. 

88 %  6 %  -  6 %  - 

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

69 %  25 %  -  -  6 % 

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

50 %  38 %  -  6 %  6 % 

Stát se o děti s postižením stará 
dostatečně dobře. 

7 %  -  33 %  33 %  27 % 

 
 

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

Relativní četnost 

dostupnou osobní asistenci nebo  
odlehčovací služby 

61 % 

státní podporu zaměstnávání osob  
pečujících o děti s postižením 

39 % 

větší nabídku péče o dítě  
ve specializovaných zařízeních 

33 % 

sociálně-právní poradenství  33 % 

dodatečnou finanční podporu  28 % 
příspěvky na zdravotnické pomůcky  28 % 

možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek:  17 % 
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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? 
 
„Ano, začněte už opravdu něco dělat, nejenom mluvit a slibovat. Chtěli bychom vidět konkrétní pomoc. Denní 
centrum Žirafa v Novém Sedle chce zřídit týdenní stacionář v Karlových Varech, potřebují peníze, žádné fondy 
ani kraj nechtějí přispět a přitom by to mnoho rodinám ulehčilo život. Podpořte lidi, organizace, které mají snahu 
pomoci. Tohle bych chtěla všem kompetentním úředníkům vzkázat. A pokud nevěří, ať si přijdou na dva dny 
zkusit jaké to je, starat se o postižené dítě. Rádi jim to umožníme. A dopřejete si ten luxus jakým je pro nás 
odpočinek.” 
 
„Denní centrum Žirafa je úžasný denní stacionář, bohužel nemůže poskytovat i vícedenní odlehčovací služby, 
které rodiče s postupujícím věkem potřebují. Našeho syna milujeme a chceme se o něj starat v domácím 
prostředí, ale i my si občas potřebujeme trochu odpočinout. Takže největším naším problémem je právě 
nedostupnost více denní odlehčovací služby a to ani nemluvím o tom, že vůbec netuším co by se stalo, kdybych 
musela například do nemocnice, manžel je celý týden za prací, neboť musí živit rodinu.” 
 
„Ať si to (péči o nemocného) každý zkusí na delší dobu - rok, 5 - 10 let.” 
 
 

4 


