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

Péče bez překážek, z. s.
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PLZEŇSKÝ KRAJ
1811
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příjemců příspěvku na péči
ve věku 0-17 let
(data za prosinec 2017)

registrovaných odlehčovacích služeb
pro děti do 17 let
(plus 1 bez omezení věku)

Struktura získaných dat:
●
●
●
●

36 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)

89 %

Mám i další zdravé dítě/děti.

69 %

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

28 %

O dítě s postižením pečuji sám/sama.

11 %

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

58 %

pobytovou
(pobyt s přespáním)

16 %

ambulantní
(denní pobyt v zařízení bez přespání)

11 %

terénní
(v domácím prostředí)

5%

Kdo je poskytovatelem odlehčovací služby, kterou s Vaším dítětem využíváte? Uveďte prosím
název zařízení anebo jméno organizace, u kterého služby využíváte nejčastěji.
Středisko Víteček Černošín
3x
Centrum Hájek
2x
Raná péče Diakonie
2x
Apla Jižní Čechy
1x
Centrum 83, Mladá Boleslav
1x
Človíček
1x
Domov pro osoby se zdravotním a mentální postižením Milíře 1x
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Jak jste spokojen/a se službami tohoto
poskytovatele?

Počet
odpovědí

Relativní
četnost

Velmi spokojen/á

7

54 %

Spíše spokojen/á

2

15 %

Ani spokojen/á ani nespokojen/á

2

15 %

Spíše nespokojen/á

2

15 %

Velmi nespokojen/á

-

-

CELKEM

13

100 %

Máte nějaké návrhy na zlepšení této služby?
„Služba je dostupná jen 1x v měsíci a to víkend na 48 hodin. Letní tábor pořádaný v Opařanech v loňském roce
zrušen, v předloňském roce 2017 byl jen od čtvrtka do neděle. Služba je velmi drahá, neboť jsem z Plzeňského
kraje, kde nic u nás není a vozím dítě jen 3x v roce do Opařan, kde za víkend zaplatím 7000,-Kč + 2000 ,.Kč
benzín. Musíme se doprošovat našeho starosty, zda nám na pobyt přispěje nějakou částkou. Prostě letos se
peníze uvolnily, ale když to vezmete, kolik za to platí naše rodina za jedno dítě, to máte dovolenou u moře letecky
pro všechny členy domácnosti. Uvítala bych, aby nás nedělili na kraje, když mají dotace ze všech ministerstev, z
eu fondů… A brali nás jako dříve v předchozích letech, kdy jsme platili jen 1500,- Kč za víkend, podmínkou bylo,
aby dítě navštěvovalo školu v jihočeském kraji.”

„Špatná dostupnost (je 100 km daleko). Větší individuální péče.”
Z jakého důvodu nevyužíváte více odlehčovacích
služeb?

Relativní četnost

neznám žádnou takovou službu

42 %

dítě se špatně adaptuje na nové prostředí.

21 %

neexistuje žádná taková dostupná služba

16 %

služba je příliš daleko

16 %

chci se o dítě postarat sám/sama

11 %

dítě se špatně adaptuje na nové lidi

11 %

služba je příliš drahá

8%

nepotřebuji takovou službu

5%

nevyhovuje mi personál v konkrétním zařízení

0%

Z jakého důvodu nevyužíváte odlehčovací služby anebo jich nevyužíváte více?
„V regionu Domažlice neexistuje odlehčovací služba pro dítě s kombinovaným postižením a částečně
problematickým chováním.”

„Nebyla mi nabídnuta - nevím, neznám.”
„Zatím chodí do školy.”
„Využijí v budoucnu.”
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Jakou formu odlehčovacích služeb byste rádi využili
v péči o Vaše dítě s postižením?

Relativní četnost

asistence v domácím prostředí

47 %

vícedenní prázdninový pobyt s přespáním

39 %

víkendový pobyt pro dítě s přespáním v zařízení

29 %

jednodenní výlet

26 %

denní stacionář

18 %

příměstský tábor

18 %

pobyt s přespáním v zařízení v délce minimálně 7 dní

13 %

Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby?
Několikrát
týdně

Jednou týdně

Jednou až
dvakrát
měsíčně

Méně než
jednou
měsíčně

Nikdy

Denní stacionář

34 %

17 %

14 %

7%

28 %

Asistence v domácím
prostředí

29 %

26 %

26 %

6%

13 %

Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby?
Několikrát
měsíčně

Jednou
měsíčně

Několikrát
ročně

Jednou až
dvakrát ročně

Nikdy

Jednodenní výlet

18 %

21 %

33 %

15 %

6%

Víkendový pobyt s
přespáním v zařízení

9%

15 %

27 %

18 %

30 %

Vícedenní pobyt s
přespáním v zařízení

3%

12 %

12 %

36 %

36 %

Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?

Uvítal/a bych více informací
o odlehčovacích službách v mém okolí.
Bojím se, co bude s mým dítětem,
až dosáhne dospělosti.
Při péči o své dítě s postižením bych
uvítal/a více pomoci.
Stát se o děti s postižením stará
dostatečně dobře.

Ůplně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
Vůbec
nesouhlasím nesouhlasím

81 %

10 %

-

-

13 %

59 %

28 %

6%

-

6%

36 %

48 %

3%

-

12 %

-

6%

45 %

35 %

13 %

Nevím
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Jakou formu pomoci byste uvítal/a v péči
o své dítě s postižením?
dostupnou osobní asistenci nebo
odlehčovací služby
větší nabídku péče o dítě
ve specializovaných zařízeních

Relativní četnost

63 %
37 %

příspěvky na zdravotnické pomůcky

29 %

státní podporu zaměstnávání osob
pečujících o děti s postižením

29 %

dodatečnou finanční podporu

26 %

možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek:

24 %

sociálně-právní poradenství

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?

„Rádi bychom využili spíše odlehčovacích služeb, než domova. Dceru máme umístěnou půl roku a ještě jsme si
nezvykli. Je pro nás nákladné jezdit každý víkend za dcerou přes 100 km. Pro ni i pro nás je toto odloučení těžké,
ale bez pomoci ji doma mít také nemůžeme... Je to bez dostupné odlehčovací služby bezvýchodná situace.”

„0 své postižené dítě se chci starat v domácím prostředí, ale k tomu potřebuji pomoc, finanční a morální podporu,
bohužel toto od zdravé společnosti cítím jen v malé míře či vůbec. Chci, aby postižené dítě alespoň z části
zažívalo, to co zdravé, ale na to musíme vynakládat mnohem víc sil a finančních prostředků než pro zdravé a bez
pomoci ostatních to sami nezvládneme.”

„Můj syn má svalové onemocnění, onemocnění se zhoršuje, zatím ale je mobilní a péče zatím není příliš fyzicky
náročná, spíše psychicky. Mám však fungující rodinu a tak se dá vše zvládnou lépe. Horší časy teprve budou.
Sama pracuji v sociální sféře a vím jen, že odlehčovací služby jsou problémem a pro některé onemocnění se
velmi těžko hledají a pro některé rodiny jsou tím pádem nedostupné, např. z důvodu vzdálenosti. Péče o děti je
hlavně pro samotné matky náročné a odpočinek si zaslouží a potřebují.”

„Ráda bych, aby byl speciální domov pro autisticke deti, později dospělé. Co bude za 20, 30 let, až jako rodiče už
nebudeme mít sílu?”

„Méně byrokracie.”
„Autorem dotazníku děkuji, že jsem mohla odpovědět. Jsem pendler,a tudíž mám zdravotní pojištění německé a
tak mohu za sebe napsat toto: služby v Německu je úplně jiný level, kde mají matky placených 6 týdnů dovolené,
jen sama pro sebe, dávají stranou matce 125 euro každý měsíc do spec.fondu, to tady v ČR není. Zdravotní
pojišťovna aktivně každý 3 měsíce kontroluje potvrzením od lékaře, zda dítě ještě žije, aby zbytečně nevyplácela
dávky, posudková služba je rychlá jako blesk, přijede domů za dítětem a do 10 dní je vydán posudek… Pokud
rodina dá dítě do stacionáře na nějaký den, dají více peněz atd. Péči mají na víc skupin, nejvyšší je skupina č.5,
kde dostává 901 eur na měsíc, vždy k 1. dni v měsíci jsou peníze na účtu. Více info na AOK plus,kde to mají na
svých stránkách nebo na :dmrz.de pflegegeld.. Tam se také hodně toho vyčte, s přátelským pozdravem.”
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„Běžnou každodenní péči o naši těžce postiženou dceru s manželkou zvládneme. Uvítali bychom však možnost
cca 2-3 víkendů + 1 týdne ročně pro možnost pobytové odlehčovací služby. Žádná taková však v Plzni a okolí dle
mých informací není.”

„Lepší přístup k dětem a dospělým s postižením, více pochopení, politikům, aby se více zajímali o sociální zákony,
které projednávají.”

„Syna vzdělávám doma, ráda bych, aby jsme v našem okolí měli něco, kde by se mohl zapojit mezi ostatní.”
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