VÝZNAM A DOSTUPNOST
ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
POHLEDEM PEČUJÍCÍCH
O DĚTI S POSTIŽENÍM
Vybraná data z výzkumu
pro Olomoucký kraj

Péče bez překážek, z. s.
Praha 2019

OLOMOUCKÝ KRAJ
1740
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příjemců příspěvku na péči
ve věku 0-17 let
(data za prosinec 2017)

registrované odlehčovací služby
pro děti do 17 let
(plus 1 bez omezení věku)

Struktura získaných dat:
●
●
●
●

77 pečujících
2 z nich pečují o další postižené dítě/děti
průměrný věk pečujících je 4
 0 let
průměrný věk dětí s postižením je 9 let

Rodinná situace

Relativní četnost

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

77 %

Mám i další zdravé dítě/děti.

62 %

S péčí o dítě s postižením mi pomáhají moji rodiče
nebo jiní rodinní příslušníci.

30 %

O dítě s postižením pečuji sám/sama.

19 %

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

78 %

ambulantní
(denní pobyt v zařízení bez přespání)
terénní
(v domácím prostředí)
pobytovou
(pobyt s přespáním)

16 %
10 %
4%

Kdo je poskytovatelem odlehčovací služby, kterou s Vaším dítětem využíváte? Uveďte prosím
název zařízení anebo jméno organizace, u kterého služby využíváte nejčastěji.
Raná péče JAN
4x
DC Ostrůvek Olomouc
3x
Dětský klíč Šumperk
3x
Pomněnka škola
1x
MŠ při dětském stacionáři a rehabilitačním centru, Mošnerova, Olomouc 1x
Sociální služby města Přerova
1x
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Jak jste spokojen/a se službami tohoto
poskytovatele?

Počet
odpovědí

Relativní
četnost

Velmi spokojen/á

8

53 %

Spíše spokojen/á

6

40 %

Ani spokojen/á ani nespokojen/á

1

7%

Spíše nespokojen/á

-

-

Velmi nespokojen/á

-

-

CELKEM

15

100 %

Máte nějaké návrhy na zlepšení této služby?

„Rozšíření na malé obce.”
„Potřebovali by víc personálu. “
„Individualni pristup.”
„Představuji si více pobytové služby, včetně celého víkendu, služeb a odlehčovací péče je málo, není kapacita.”
„Já bych hlavně chtěla, aby se pomáhalo dětem a rodinám co to nejvíce potřebují, myslím finanční stránka je
velmi důležitá.”

„Nemám, je to pro mě dostačující.”
„Nemám, až na ty ceny.”
Z jakého důvodu nevyužíváte více odlehčovacích
služeb?

Relativní četnost

nepotřebuji takovou službu

8%

neexistuje žádná taková dostupná služba

20 %

neznám žádnou takovou službu

46 %

služba je příliš drahá

18 %

služba je příliš daleko

8%

nevyhovuje mi personál v konkrétním zařízení

3%

chci se o dítě postarat sám/sama

15 %

dítě se špatně adaptuje na nové prostředí.

24 %

dítě se špatně adaptuje na nové lidi

27 %

Z jakého důvodu nevyužíváte odlehčovací služby anebo jich nevyužíváte více?
Díte zřejmě nudilo nebo těžce neslo spaní a režim v jiném prostředí. Po třech dnes měla stopy po škrábání se v
dlani. Služba je sice dostupná, ale využiji ji jen v případě nouze.”

„Kapacita je přeplněná, chtěla bych více.”
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„Kromě JAN neznám jinou v Olomoucku.”
„Nejsou lidé, kteří by se o ně starali.”
„Není služba dostupná.”
„Zatím je příliš malý.”
„Dovršilo věku 7 let.”
"Zatím nebylo potřeba.”

„Nechci nikoho obtěžovat.”
„Ještě nemám důvod využít tuto službu.”

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

Relativní četnost

asistence v domácím prostředí

59 %

jednodenní výlet

44 %

příměstský tábor

41 %

víkendový pobyt pro dítě s přespáním v zařízení

38 %

vícedenní prázdninový pobyt s přespáním

35 %

denní stacionář

32 %

pobyt s přespáním v zařízení v délce minimálně 7 dní

10 %

Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby?
Několikrát
týdně

Jednou týdně

Jednou až
dvakrát
měsíčně

Méně než
jednou
měsíčně

Nikdy

Denní stacionář

49 %

5%

19 %

5%

22 %

Asistence v domácím
prostředí

24 %

33 %

24 %

6%

14 %

Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby?
Několikrát
měsíčně

Jednou
měsíčně

Několikrát
ročně

Jednou až
dvakrát ročně

Nikdy

Jednodenní výlet

34 %

37 %

26 %

8%

11 %

Víkendový pobyt s
přespáním v zařízení

6%

22 %

23 %

20 %

29 %

Vícedenní pobyt s
přespáním v zařízení

6%

8%

18 %

26 %

42 %
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Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
Ůplně
souhlasím

Spíše
souhlasím

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

78 %

12 %

3%

-

7%

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

70 %

25 %

1%

-

4%

47 %

37 %

4%

3%

9%

-

8%

37 %

38 %

16 %

Při péči o své dítě s postižením bych
uvítal/a více pomoci.
Stát se o děti s postižením stará
dostatečně dobře.

Spíše
Vůbec
nesouhlasím nesouhlasím

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

Relativní četnost

dostupnou osobní asistenci nebo
odlehčovací služby

82 %

státní podporu zaměstnávání osob
pečujících o děti s postižením

56 %

větší nabídku péče o dítě
ve specializovaných zařízeních

54 %

dodatečnou finanční podporu

52 %

příspěvky na zdravotnické pomůcky

35 %

sociálně-právní poradenství

28 %

možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek:

27 %

Nevím

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?

„Uvítala bych rady od úředníků, jak 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 (jako překladatelka) a přes den
usínat při péči o dítě vyčerpáním?”

„Chci poděkovat že se vůbec někdo ptá. Je těžké najít si práci od 8 hodin do 12 hod, kdy je dítě ve škole, škola
nás stojí skoro 4000 měsíčně a na stacionář nemáme peníze a družina není k dispozici, jak to mají takový lidé
řešit když ten druhý plat chybí... je to náročné. Proto bych uvítala každodenní službu pohlídání dítěte. ale nevím
jestli to jde.”

„Více by se mělo pomáhat rodičům těchto dětí, protože žijí život dítěte a na sebe nemají čas, více zdravých lidí
začleňovat do rodin,aby rodinám pomáhali a také věděli jak tyto rodiny žijí život.”
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„Aby se do odlehčovacích služeb zapojili zdraví lidé a pochopili, že my rodiče hendikepovaných dětí žijeme jejich
život, máme málo času na sebe viz odpočinek, nemoc, fungujeme 24 hodin. Také my máme právo si odpočinout,
ale musíme vědět,že nás někdo nahradí.”

„Chtělo by to více možností pro postižené děti, pro syna máme úžasnou školku, ale musíme daleko dojíždět.
Nevím však jak to bude dál se školou (malá informovanost možností). Chtělo by to více zařazovat postižené děti
do běžných škol.”

„Nedostatečná informovanost rodičů postižených dětí - vše si musíme zjišťovat sami.”
„Celkově vnímám z toho, co vím, nedostatek všech služeb, které bychom chtěli a mohli využívat, a to není jen co
se týká odlehčovacích služeb. Dokud je syn malý, v Olomouckém kraji je asi jediná MŠ kam jsem ho mohla dát, co
se týká rehabilitace a podpůrných terapií, téměř vše placené z vlastní kapsy. Chybí odborníci, co mají smlouvu s
pojišťovnami. Odlehčovací služby typu zařízení, kam dám své "divoké" dítě s hendikepem a oni ho zavřou v
posteli a pustí mu TV, není pro me odlehčení, ale noční můra, služba kterou nikdy nevyužiju, ač je v městě
nabízena. .Od samého začátku mám pocit, pomož si sám. Když vidím, že syn má potenciál, ale kromě mě jako
rodiče není kdo by ho rozvíjel, je to bezmoc. Děkuji za tento nápad a iniciativu, třeba přinese do budoucna naději
na lepší podmínky.”

„Nejtěžší byly první roky a především měsíce po onemocnění syna (ve 2 letech zánět mozku), zůstali jsme na vše
sami, neznali prognozu a chování některých lékařů a sester ve FN Motol bylo naprosto otřesné. Syn 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. Syn se léty lepší a péče o něj není tolik vyčerpávající jako na začátku.
Vnímám jako velmi důležité, aby rodiče měli veškerou možnou podporu hned od začátku a také aby byl
dostatečně proškolen veškerý zdravotnický personál. Dále je velmi důležité, aby i pracovníci školských zařízení
měli dostatečné informace a podporu.”

„Zdraví lidé aby se zapojili do systému odlehčovacích služeb a těch hendikepovaných se tak nebáli, aby poznali
jak to mají rodiče těchto dětí těžké.”

„Chybí víkendová a prázdninová odlehčovací péče. Třeba jen na pár hodin.”
„Byla bych ráda, kdyby v Olomouci vznikla odlehčovací služba, kde by mohl syn strávit víkend případně celý
týden, abych mohla něco podniknout se svými zdravými dětmi 🙂”

„Uvítala bych domácí lékařskou péči.”
„Nevím, zda zmíněná školka se bere jako odlehčovací zařízení. Tato možnost tam nebyla (přitom ji asi dost lidí
využívá). V našem případě asi nejvíce pomůže odlehčení i s dítětem. Tyto služby bychom my osobně rádi více
uvítali formou rehabilitací a jiných pobytů, ať už pro dítě nebo pro naši rodinu. Hlavně větší dostupnost
rehabilitačních pobytů - finanční úhrada pojišťovnou apod. Např. odlehčovací pobyt s ranou péčí tohoto typu se
nám líbil a takových jenom více. Rodič si odpočine a zároveň se dělá něco pro dítě.”

„Každému politikovi dat na týden dítě s postižením, aby se konečně v tomto státě něco dělo.”
„Největší problém máme s lékařskou péčí... Konkrétně se zubařem. Je málo možností, kde nechat ošetřit
neošetřitelné dítě. Buď jsou dlouhé čekací doby v nemocnicích a nebo musí rodiče zaplatit za narkózu na
soukromé klinice několik tisíc korun.”
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„Rodiče postiženého dítěte potřebují občas odlehčit :-) nejen od postiženého dítěte, ale i od zdravého sourozence
- aby služba byla dostupná i pro něj :-)”

„Uvítala bych možnost příměstských táborů v období letních prázdnin pro dítě s autismem.”
„Chci velice poděkovat za tuto iniciativu, ale z mého pohledu to není problém jen postižených dětí, nýbrž
postižených lidí celkově - těch dospělých možná ještě víc.. Oni jsou "děti" i po 18 roce, ale větší, těžší a silnější,
zatímco my rodiče jsme starší a unavenější… Děkuji.”

„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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