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KRAJ VYSOČINA 

 

1324  3 
příjemců příspěvku na péči  registrované odlehčovací služby 
ve věku 0-17 let  pro děti do 17 let 
(data za prosinec 2017) (plus 4 bez omezení věku) 
 
 
Struktura získaných dat: 
 

● 23 pečujících 
● 1 z nich pečuje o další postižené dítě/děti  
● průměrný věk pečujících je 37 let 
● průměrný věk dětí s postižením je 7 let 

 
 

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

78 % 

Mám i další zdravé dítě/děti.  52 % 
S péčí o dítě s postižením mi pomáhají moji rodiče 

nebo jiní rodinní příslušníci. 
22 % 

O dítě s postižením pečuji sám/sama.  9 % 
Pečuji i o další dítě/děti s postižením.  4 % 

 
 
Kterou z následujících forem odlehčovacích služeb 

jste někdy využili?  
Relativní četnost 

nemám zkušenost s odlehčovacími službami  65 % 
terénní 

(v domácím prostředí)   
22 % 

pobytovou 
 (pobyt s přespáním) 

13 % 

ambulantní  
 (denní pobyt v zařízení bez přespání) 

9 % 

 
 
Kdo je poskytovatelem odlehčovací služby, kterou s Vaším dítětem využíváte? Uveďte prosím 
název zařízení anebo jméno organizace, u kterého služby využíváte nejčastěji. 
 
Raná péče,  3x 
rehabilitační stacionář 2x 
Portimo o.p.s. Nové Město na Moravě 1x 
Raná péče Třebíč 1x 
pacientská organizace Parent Project 1x 
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Jak jste spokojen/a se službami tohoto 
poskytovatele?  Počet odpovědí  Relativní četnost 

Velmi spokojen/á  5  71 % 

Spíše spokojen/á  1  14 % 

Ani spokojen/á ani nespokojen/á  1  14 % 

Spíše nespokojen/á  -  - 

Velmi nespokojen/á  -  - 

CELKEM  7  100 % 
 
 
Máte nějaké návrhy na zlepšení této služby?  

 „Ne.” 

„Maximální spokojenost.” 

 
 

Z jakého důvodu nevyužíváte více odlehčovacích 
služeb?  

Relativní četnost 

neznám žádnou takovou službu  26 % 

dítě se špatně adaptuje na nové prostředí.  26 % 

dítě se špatně adaptuje na nové lidi  26 % 

neexistuje žádná taková dostupná služba  22 % 

služba je příliš daleko  17 % 

nepotřebuji takovou službu  17 % 

služba je příliš drahá  13 % 

chci se o dítě postarat sám/sama  9 % 

nevyhovuje mi personál v konkrétním zařízení  - 
 
 
 
Z jakého důvodu nevyužíváte odlehčovací služby anebo jich nevyužíváte více? 
 
„Nevěděla jsem, že podobná služba existuje. Bohužel nás lékaři, ani podobné zařízení neinformovali o takové 
skutečnosti. Ranou péči jsem objevila sama a dosud úplně nevím, zda podobná služba v okolí existuje.” 
 
„Využívám osobní asistenci a dobrovolníky přes ranou péči, občas pobyty s pacientskou organizací, o jiných 
službách zde nevím nebo jsou vzdálené.” 
 
„Dosud jsme péči zvládali sami.” 
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Jakou formu odlehčovacích služeb byste rádi využili  

v péči o Vaše dítě s postižením? 
Relativní četnost 

jednodenní výlet  52 % 

asistence v domácím prostředí  48 % 

víkendový pobyt pro dítě s přespáním v zařízení  43 % 

vícedenní prázdninový pobyt s přespáním  43 % 

denní stacionář  35 % 

příměstský tábor  26 % 

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  27 %  5 %  18 %  5 %  32 % 

Asistence v domácím 
prostředí 

14 %  18 %  45 %  5 %  18 % 

 
 
 

 
Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby? 

Několikrát 
měsíčně 

Jednou  
měsíčně 

Několikrát  
ročně 

Jednou až 
dvakrát ročně 

Nikdy 

Jednodenní výlet  10 %  50 %  20 %  18 %  - 

Víkendový pobyt s 
přespáním v zařízení 

5 %  29 %  14 %  43 %  10 % 

Vícedenní pobyt s 
přespáním v zařízení  5 %  10 %  19 %  43 %  24 % 

 
 
 

 
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. 

57 %  24 %  14 %  5 %  - 

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

48 %  48 %  -  -  5 % 

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

23 %  59 %  14 %  -  5 % 

Stát se o děti s postižením stará 
dostatečně dobře. 

5 %  5 %  43 %  24 %  24 % 
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Jakou formu pomoci byste uvítal/a v péči 
 o své dítě s postižením? 

Relativní četnost 

státní podporu zaměstnávání osob  
pečujících o děti s postižením 

57 % 

dostupnou osobní asistenci nebo  
odlehčovací služby 

52 % 

dodatečnou finanční podporu  48 % 
příspěvky na zdravotnické pomůcky  48 % 

větší nabídku péče o dítě  
ve specializovaných zařízeních 

35 % 

sociálně-právní poradenství  26 % 

možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek:  26 % 

 
 
 
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 našem okrese ( Žďár nad Sázavou) je velice málo zařízení pro postižené děti různých věkových kategorií - 
stacionáře, různé zařízení s péčí, službami apod. Chybí zařízení pro rehabilitaci postižených dětí - fyzioterapeuti, 
ergoterapii, logopedie, zařízení, která by pomohla k lepšímu začlenění našich "nemocných" dětí do běžného 
života, do společnosti. Zařízení, které ukáže rodičům "jak na to" a co dál.” 
 
„Uvítala bych podporu rodin, kteří se dozvědí o postižení dítěte už v těhotenství a přesto se rozhodnou dítě si 
nechat. Ze strany společnosti i lékařů jsme cítili tlak k ukončení těhotenství a museli si život dítěte obhájit. Děkuji 
za dotazník. ( Zpětně mám dojem, že dotazník byl formulován pouze v ženském rodě.)” 
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