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

Péče bez překážek, z. s.
Praha 2019

ZLÍNSKÝ KRAJ
1634
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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 2 bez omezení věku)

Struktura získaných dat:
●
●
●

42 respondentů/pečujících
průměrný věk pečujících je 4
 2 let
průměrný věk dětí s postižením je 8 let

Rodinná situace

Relativní četnost

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

79 %

Mám i další zdravé dítě/děti.

52 %

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

36 %

O dítě s postižením pečuji sám/sama.

19 %

Pečuji i o další dítě/děti s postižením.

2%

Kterou z následujících forem odlehčovacích služeb
jste někdy využili?

Relativní četnost

nemám zkušenost s odlehčovacími službami

45 %

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

29 %
26 %
24 %

Kdo je poskytovatelem odlehčovací služby, kterou s Vaším dítětem využíváte? Uveďte prosím
název zařízení anebo jméno organizace, u kterého služby využíváte nejčastěji.
Auxilium Vsetín
Centrum Áčko p.o.
Stacionář, Nivy, Zlín
Charita
EDUCO
Za sklem
Podané ruce
Sociální služby Uherský Brod
Speciální mateřská škola Vsetín

8x
4x
3x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
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Jak jste spokojen/a se službami tohoto
poskytovatele?

Počet odpovědí

Relativní četnost

Velmi spokojen/á

15

75 %

Spíše spokojen/á

4

20 %

Ani spokojen/á ani nespokojen/á

1

5%

Spíše nespokojen/á

-

-

Velmi nespokojen/á

-

-

CELKEM

20

100 %

Máte nějaké návrhy na zlepšení této služby?

„Nefungují o víkendu.”
„Jsou to naše jedničky.”
„Pobytová odlehčovací služba funguje krátce, teprve od letošního roku, takže ještě je co "dolaďovat", ale týká se
to spíše vybavení zařízení. Službu jsme využili zatím 1x, určitě plánujeme další termín, neboť v našem kraji
(Zlínském) je to jediné zařízení, které pobytovou "odlehčovačku" nabízí. Syn vypadal spokojeně, byl usměvavý,
sociální pracovnice vstřícné, ochotné...”

„Za příznivějšího počasí více chodit ven, na procházku.”
„Možnost víkendového pobytu pro dítě třeba jednou za měsíc.”

„Navýšení personálu.”
„Posílit kapacitu klientů-dětí o prázdninách+-rozšířit fungování o víkendy a svátky, kdy je zavřeno.”
„Větší flexibilita a možnost využití dle potřeb rodiny. Jde spíš o kompromis vzhledem k nedostatečnému počtu
asistentů.”

Z jakého důvodu nevyužíváte více odlehčovacích
služeb?

Relativní četnost

neznám žádnou takovou službu

26 %

neexistuje žádná taková dostupná služba

17 %

služba je příliš daleko

17 %

dítě se špatně adaptuje na nové lidi

14 %

chci se o dítě postarat sám/sama

14 %

služba je příliš drahá

12 %

dítě se špatně adaptuje na nové prostředí.

12 %

nepotřebuji takovou službu

5%

nevyhovuje mi personál v konkrétním zařízení

2%
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Z jakého důvodu nevyužíváte odlehčovací služby anebo jich nevyužíváte více?

„Při dosavadní výši příspěvku je 2500,- za víkend dost.”
„Nedostatek takových zařízení, případně omezené kapacity.”
„Chybí odlehčovací služba na víkend.”
„Malo osobních asistentů.”
„Kvůli onemocnění dítěte.”
„Chodí do MŠ.”
„První třída ZŠ, vytížení.”
„Zatím příliš často nepotřebujeme.”
„Prozatím nepotřebuji.”

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

Relativní četnost

asistence v domácím prostředí

48 %

jednodenní výlet

40 %

víkendový pobyt pro dítě s přespáním v zařízení

40 %

příměstský tábor

33 %

vícedenní prázdninový pobyt s přespáním

31 %

denní stacionář

19 %

pobyt s přespáním v zařízení v délce minimálně 7 dní

14 %
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Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby?
Několikrát
týdně

Jednou týdně

Jednou až
dvakrát
měsíčně

Méně než
jednou
měsíčně

Nikdy

Asistence v domácím
prostředí

26 %

29 %

12 %

15 %

18 %

Denní stacionář

17 %

21 %

28 %

7%

28 %

Jak často byste využívali tyto odlehčovací služby?
Několikrát
měsíčně

Jednou
měsíčně

Několikrát
ročně

Jednou až
dvakrát ročně

Nikdy

Jednodenní výlet

23 %

46 %

8%

15 %

8%

Víkendový pobyt s
přespáním v zařízení

-

36 %

15 %

21 %

27 %

Vícedenní pobyt s
přespáním v zařízení

-

9%

30 %

27 %

33 %

Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
Ůplně
souhlasím

Spíše
souhlasím

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

78 %

22 %

-

-

-

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

54 %

31 %

9%

-

6%

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

36 %

41 %

8%

3%

13 %

Stát se o děti s postižením stará
dostatečně dobře.

3%

11 %

37 %

31 %

17 %

Jakou formu pomoci byste uvítal/a v péči
o své dítě s postižením?
státní podporu zaměstnávání osob
pečujících o děti s postižením
dostupnou osobní asistenci nebo
odlehčovací služby

Spíše
Vůbec
nesouhlasím nesouhlasím

Nevím

Relativní četnost

57 %
55 %

dodatečnou finanční podporu

43 %

větší nabídku péče o dítě
ve specializovaných zařízeních

40 %

příspěvky na zdravotnické pomůcky

38 %

sociálně-právní poradenství

31 %

možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek:

29 %
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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?

„Mám postiženou holčičku v pěstounské péči, potřebovala bych odlehčovací službu, abych měla čas i na vlastní
rodinu.”

„Pracuji na zkrácený úvazek 11 let , tudíž musím platit asistenci, abych mohla do práce. Volného času minimum a
finanční stránka rodiny je spíše stále nízká. Práce mi pomáhá život mít plnější, ale přes náročnost vše logisticky
zvládnout - domácnost, péči, rozvrh směn, domluva asistencí - a narůstající můj i synův věk vidím budoucnost
neradostně. Hlavně jak zajistit rodině důstojný život a jak do budoucna řešit postižené dítě, aby nemuseli jeho
sourozenci převzít péči o něj. Chybí pořešit období , kdy děti už nechodí do školy a pečující rodiče jsou senioři. Co
stát?”

„Poskytovatelům, aby rozšiřovali spektrum svých služeb dle potřeb pečujících, +úředníkům a odpovědným
politikům, aby aspoň jeden celý den strávili v rodině pečující o dítě se zdravotním postižením, aby viděli, co vše
taková péče obnáší, jak je náročná fyzicky a hlavně psychicky, aby si odpustili výroky, že nic neděláme, "JEN" se
staráme o své děti… Autorům dotazníku VELKÉ PODĚKOVÁNÍ, že se touto problematikou zabývají.”

„Jen jedno mám na mysli, ať přestanou posuzovat zdravotní stav od stolu. ”
„Možná by měly být služby dostupnější, dotované státem, aby bylo víc asistentů a služby dostupné.”
„Dcera dochází pravidelně do speciální školy. Je v rehabilitační třídě. Tudíž je každý den mezi 8-16.00 v péči
školy a družiny. Hledám pomoc na odl.služby na víkend a 10 dní o prázdninách. Od 1.1.2019 je k dispozici
víkend.odlehčovací Centrum Áčko, p.o.Valašské Meziříčí, kde jsou 2 lůžka pro celý kraj, a to je velmi málo. Na
týden prakticky není možné ve Zlínském kraji zajistit pro 10-leté dítě odlehčovací pobyt.”
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