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

Péče bez překážek, z. s.
Praha 2019

PARDUBICKÝ KRAJ
1853
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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

Struktura získaných dat:
●
●
●
●

38 pečujících
3z
 nich pečují o další postižené dítě/děti
průměrný věk pečujících je 4
 1 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)

74 %

Mám i další zdravé dítě/děti.

74 %

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

26 %

O dítě s postižením pečuji sám/sama.

24 %

Pečuji i o další dítě/děti s postižením.

8%

Kterou z následujících forem odlehčovacích služeb
jste někdy využili?

Relativní četnost

nemám zkušenost s odlehčovacími službami

66 %

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

18 %
18 %
5%

Kdo je poskytovatelem odlehčovací služby, kterou s Vaším dítětem využíváte? Uveďte prosím
název zařízení anebo jméno organizace, u kterého služby využíváte nejčastěji.
Raná péče Pardubice
Hamzova léčebna
Dětský domov
Spolek Nektar, z.s.
rodinné integrační centrum
Hospic Chrudim
Domov pod hradem Žampach
HEWER z.s.
Raná péče Lanškroun

3x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1

Jak jste spokojen/a se službami tohoto
poskytovatele?

Relativní četnost

Velmi spokojen/á

8

62 %

Spíše spokojen/á

2

15 %

Ani spokojen/á ani nespokojen/á

2

15 %

Spíše nespokojen/á

-

-

Velmi nespokojen/á

1

8%

CELKEM

13 %

100 %

Máte nějaké návrhy na zlepšení této služby?
„Vždyť nejsou k dispozici ani osobní asistenti za peníze! Na OA čekáme již dva roky!”
„Nedostatečně uzpůsobené potřebám pacienta tohoto věku, stavba nepočítá s potřebami takových pacientů.”
„Není v místě.”

Z jakého důvodu nevyužíváte více odlehčovacích
služeb?

Relativní četnost

neznám žádnou takovou službu

45 %

dítě se špatně adaptuje na nové lidi

21 %

nepotřebuji takovou službu

21 %

neexistuje žádná taková dostupná služba

18 %

služba je příliš daleko

18 %

chci se o dítě postarat sám/sama

18 %

dítě se špatně adaptuje na nové prostředí.

16 %

služba je příliš drahá

13 %

nevyhovuje mi personál v konkrétním zařízení

3%

Z jakého důvodu nevyužíváte odlehčovací služby anebo jich nevyužíváte více?
„Není nastaveno na potřeby dítěte.”
„Nedůvěřuji rychlo kvalifikovaným osobám.”
„Zatím nepotřebuji ale už se zajímám a vím že v našem okolí je jedno zařízení a dlouho se čeká na volný termín.”
„ZATÍM nepotřebuji. Dítěti je 8 let, ale roste a roste…”
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Jakou formu odlehčovacích služeb byste rádi využili
v péči o Vaše dítě s postižením?

Relativní četnost

víkendový pobyt pro dítě s přespáním v zařízení

45 %

vícedenní prázdninový pobyt s přespáním

40 %

asistence v domácím prostředí

38 %

jednodenní výlet

35 %

příměstský tábor

35 %

pobyt s přespáním v zařízení v délce minimálně 7 dní

20 %

denní stacionář

18 %

Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby?
Několikrát
týdně

Jednou týdně

Jednou až
dvakrát
měsíčně

Méně než
jednou
měsíčně

Nikdy

Asistence v domácím
prostředí

20 %

17 %

37 %

9%

17 %

Denní stacionář

30 %

7%

11 %

15 %

37 %

Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby?
Několikrát
měsíčně

Jednou
měsíčně

Několikrát
ročně

Jednou až
dvakrát ročně

Nikdy

Jednodenní výlet

37 %

15 %

26 %

33 %

19 %

Víkendový pobyt s
přespáním v zařízení

7%

33 %

19 %

22 %

30 %

Vícedenní pobyt s
přespáním v zařízení

4%

15 %

22 %

33 %

37 %

Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
Ůplně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
Vůbec
nesouhlasím nesouhlasím

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

79 %

9%

3%

-

9%

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

53 %

38 %

-

-

9%

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

26 %

57 %

6%

-

11 %

Stát se o děti s postižením stará
dostatečně dobře.

-

15 %

50 %

21 %

15 %

Nevím
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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

53 %

státní podporu zaměstnávání osob
pečujících o děti s postižením

50 %

větší nabídku péče o dítě
ve specializovaných zařízeních

39 %

dodatečnou finanční podporu

45 %

příspěvky na zdravotnické pomůcky

29 %

sociálně-právní poradenství

29 %

možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek:

21 %

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?

„V Pardubickém kraji není skoro žádný denní stacionář pro těžší formu postižení. Spíše žádný. Nechci dát dítě
do ústavu. Ráda se o něj postarám dokud mohu ale chybí tu denní stacionář, kde mohou "děti" trávit čas a my si
odpočinout.”

„Zkuste 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... a upozorňuji, že mé dítě je verbální a nemá zasažen intelekt, je velice
chytré, i tak ho nikde nechtějí!!!! Styďte se.”

„Aby schvalovací procesy pobytu a komp. pomůcek trvaly kratší dobu.”
„Chybí volnočasové aktivity s asistencemi.”
„Dětské centrum Veská u Sezemic využívali do loňského roku- lepší zázemí pro děti, potřeba modernizace, hrozí
uzavření proslýchá se.”
„Jen ať ti, co vše řídí od stolu z kanceláře, si to vyzkoušejí na vlastní kůži, co vše obnáší denní starost o jakkoliv
handicapované dítě a taky jaký dopad to má vždy na celou rodinu. Nejen fyzické, ale hlavně psychické. Děkuji,”

„Byl by fajn někde najít seznam dostupných odlehčovacích služeb.”
„Ráda bych využila asistence doma,ale bojím se těch některých vybraných, kteří to dělají pro lehký přivýdělek a
bez pochopení těchto dětí.”

„Odpovědným osobám chci vzkázat toto: počet postižených dětí neustále roste. A z postižených dětí budou
postižení dospělí. Odlehčovací služby jsou pro ty, kteří doma pečují o postiženou osobu, naprosto zásadní.
Prosím, nepodporujte financování nepodstatností a věnujete pozornost zásadním věcem. Nikdo z nás neví, kdy
mu postižení zasáhne do života.”
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