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LIBERECKÝ KRAJ 

 

1478  8 
příjemců příspěvku na péči  registrovaných odlehčovacích služeb 
ve věku 0-17 let  pro děti do 17 let 
(data za prosinec 2017)  
 
 
Struktura získaných dat: 
 

● 27 pečujících 
● 3 z nich pečuje o další postižené dítě/děti  
● průměrný věk pečujících je 41 let 
● průměrný věk dětí s postižením je 10 let 

 
 

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

59 % 

Mám i další zdravé dítě/děti.  56 % 

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

nebo jiní rodinní příslušníci. 
30 % 

Pečuji i o další dítě/děti s postižením.  11 % 
 
 
Kterou z následujících forem odlehčovacích služeb 

jste někdy využili?  
Relativní četnost 

nemám zkušenost s odlehčovacími službami  58 % 
pobytovou 

 (pobyt s přespáním) 
15 % 

ambulantní  
 (denní pobyt v zařízení bez přespání) 

11 % 

terénní 
(v domácím prostředí)   

11 % 

 
 
Kdo je poskytovatelem odlehčovací služby, kterou s Vaším dítětem využíváte? Uveďte prosím 
název zařízení anebo jméno organizace, u kterého služby využíváte nejčastěji. 
 
 
Radovanovy cesty, ozdravovna Královstvi 1x 
Rodina24 1x 
Dětské centrum Jilemnice 1x 
Ústav sociální péče Tloskov - odlehčovací služba  1x 
Centrum 83, Mladá Boleslav 1x 
Lira 1x 

1 



Mateřská škola 1x 
Jak jste spokojen/a se službami tohoto 

poskytovatele? 
Počet 

respondentů 
Relativní 
četnost 

Velmi spokojen/á  7  70 % 

Spíše spokojen/á  -  - 

Ani spokojen/á ani nespokojen/á  2  20 % 

Spíše nespokojen/á  -  - 

Velmi nespokojen/á  1  10 % 

CELKEM  10  100 % 
 
 
Máte nějaké návrhy na zlepšení této služby?  
 
„Ne,  jsme moc spokojeni, neboť je tam spokojený syn.” 
 
„Služby využíváme jen ve škole.” 
 
 
  

Z jakého důvodu nevyužíváte více odlehčovacích 
služeb?  

Relativní četnost 

služba je příliš drahá  43 % 

neznám žádnou takovou službu  40 % 

dítě se špatně adaptuje na nové prostředí.  23 % 

chci se o dítě postarat sám/sama  23 % 

neexistuje žádná taková dostupná služba  20 % 

služba je příliš daleko  20 % 

dítě se špatně adaptuje na nové lidi  17 % 

nevyhovuje mi personál v konkrétním zařízení  10 % 

nepotřebuji takovou službu  3 % 
 
 
 
Z jakého důvodu nevyužíváte více odlehčovacích služeb? 
 
„Bojíme se reakce na změnu a následného případného stresu dítěte.” 
 
„Není v našem okolí.” 
 
„Využívám službu jak je potřeba.” 
 
„Zatím službu nepotřebuji, dcera navštěvuje speciální školu.” 
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Jakou formu odlehčovacích služeb byste rádi využili  

v péči o Vaše dítě s postižením? 
Relativní četnost 

asistence v domácím prostředí  50 % 

příměstský tábor  47 % 

jednodenní výlet  40 % 

víkendový pobyt pro dítě s přespáním v zařízení  40 % 

vícedenní prázdninový pobyt s přespáním  37 % 

denní stacionář  23 % 

pobyt s přespáním v zařízení v délce minimálně 7 dní  17 % 
 
 
 

 

Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby? 

Několikrát 
týdně  Jednou týdně 

Jednou až 
dvakrát 
měsíčně 

Méně než 
jednou 
měsíčně 

Nikdy 

Denní stacionář  33 %  10 %  10 %  19 %  29 % 

Asistence v domácím 
prostředí 

21 %  21 %  29 %  14 %  14 % 

 
 
 

 
Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby? 

Několikrát 
měsíčně 

Jednou  
měsíčně 

Několikrát  
ročně 

Jednou až 
dvakrát ročně 

Nikdy 

Jednodenní výlet  27 %  23 %  23 %  12 %  15 % 

Víkendový pobyt s 
přespáním v zařízení 

8 %  20 %  20 %  24 %  28 % 

Vícedenní pobyt s 
přespáním v zařízení  -  8 %  20 %  28 %  44 % 

 
 
 

 
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. 

68 %  24 %  8 %  -  - 

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

64 %  32 %  -  -  4 % 

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

24 %  48 %  7 %  3 %  10 % 

Stát se o děti s postižením stará 
dostatečně dobře. 

-  8 %  56 %  20 %  16 % 
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Jakou formu pomoci byste uvítal/a v péči 
 o své dítě s postižením? 

Relativní četnost 

dostupnou osobní asistenci nebo  
odlehčovací služby 

73 % 

větší nabídku péče o dítě  
ve specializovaných zařízeních 

60 % 

dodatečnou finanční podporu  47 % 
státní podporu zaměstnávání osob  

pečujících o děti s postižením 
40 % 

příspěvky na zdravotnické pomůcky  40 % 

sociálně-právní poradenství  27 % 

možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek:  27 % 

 
 
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? 
 
„Problémové chování mého syna je vyčerpávající, jsem s ním sama. Jsem dlouhodobě nemocná, nikde a nikdo se 
neptá rodičů, jak jsou na tom zdravotně a co dělat v případě, že potřebují k lékaři, do nemocnice…” 
 
„Byla bych docela ráda kdyby se zvedla péče v 1. a i 2. stupni. Není fér, že se zvedl jen pro 3. a 4. stupeň, i když 
mají dost náročnou péči, tak i autista ve 2. stupni je náročný na péči.” 
 
„SYN chodí do rehabilitační třídy a nemá ani jednou týdně fyzioterapii!!! Interní židli jsme museli zařídit sami a na 
úkor této pomůcky na VZP neschválila venkovní kočár.” 
 
„Politici by se měli nad problematikou postižených dětí velmi zamyslet. Samozřejmě, že se o své postižené děti 
staráme rádi, ale i my potřebujeme také odpočinout. Další 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 zvykali již od dětství, aby pro ně poté nebylo toto prostředí cizí.” 
 
„Zdravotní stav rodiče, schopnosti a možnosti.” 
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