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1 Úvod
Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu Podpora inovativních metod sociální práce, rozvoj
síťování na místní úrovni a meziresortní spolupráce na území MAS Opavsko
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015296 (Dále jen „Síťujeme se).
Hlavním cílem tohoto dokumentu je identifikovat a analyzovat potřeby neformálně pečujících osob
žijících na území MAS Opavsko a současně identifikovat vhodná témata pro kulaté stoly
a transdisciplinární horizontální platformy.
Neformálně pečující osoby jsou cílovou skupinou, která není dostatečně podporována v rámci systému
sociálních služeb a návazných aktivit a jedná se o skupinu výrazně ohroženou negativními dopady
časové a psychické náročnosti výkonu péče o blízkou osobu.
Situace pečujících osob je o to komplikovanější, že většina obcí MAS Opavsko je vesnického charakteru
a dostupnost k větším obcím je ztížená vzdáleností.
Analýza je především zaměřená na:





Zjištění potřeb pečujících osob
Zacílení adresnější podpory přímo pro pečující osoby
Stanovení témat pro sociální pracovnice projektu, které pečující doprovázejí
Navázání a rozvoj spolupráce mezi pečujícími na území MAS Opavsko a dalšími
zainteresovanými stranami (neziskové organizace, veřejná správa, sociální služby, lékaři a další
subjekty v rámci mezioborové spolupráce)
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2 Metodologie
V této části analýzy je podrobně popsána tvorba výzkumných otázek, metoda oslovení účastníků
a příprava ohniskových skupin a polo-strukturovaných rozhovorů.

2.1 Ohniskové skupiny
Jako výzkumná metoda byla již předem stanovena metoda ohniskových skupin (Focus Groups).
Ohnisková skupina je moderovaná diskuze, která využívá skupinové dynamiky pro zjištění postojů,
pocitů a zkušeností účastníků k předem specifikovanému tématu (ohnisku).
Důležitá byla přítomnost dvou facilitátorů, muže a ženy. Facilitátoři byli neutrální a nestranní
a zodpovídali za proces ohniskové skupiny a zajišťovali, aby měli všichni účastníci možnost se svobodně
a v bezpečném prostředí vyjádřit, a aby mohli volně reagovat na ostatní účastníky.
Během ohniskové skupiny je interakce mezi účastníky důležitější než interakce mezi účastníkem
a facilitátorem. Ve velké míře bylo používáno otevřených otázek, kdy jejich skladba, posloupnost
a případné odbočky se odvíjely případ od případu. Klíčové bylo především ohnisko diskuze (zda je
příspěvek relevantní) a časová dotace ohniskové skupiny.
Během ohniskové skupiny se všichni účastníci krátce představili včetně facilitátorů a zapisovatele.
Výzkumná témata a otázky byly předepsány na obrazovce nebo flipchartu, a během diskuze byly
jednotlivé poznámky v zobecněné podobě zapisovány.
Výhodou této metody je nerozlišování mezi laiky a odborníky, poměrně rychlé dosažení výsledků
a především možnost facilitátora reagovat pružně na odpovědi účastníků. Nevýhodou je, že případné
napětí jednoho člověka může ovlivnit celou skupinu a metoda obecně může vést k poměrně náročnější
analýze získaných dat.
Byly reflektovány faktory, jako je gender, věk a faktory skupinové dynamiky (velikost skupiny,
konformita, skupinová shoda). Některé skupiny byly více homogenní (segmentované dle věku, pohlaví,
vzdělání, socioekonomického statusu, životního stylu atp.), některé spíše heterogenní. Většina
účastníků skupin se vzájemně znala.
Prostřednictvím srovnávání názorů a zkušeností v rámci skupinové interakce bylo možné nahlédnout
do chování a motivací účastníků a zjistit jejich potřeby a reflektovat základní předpoklady pro rozvoj
sociální práce na obcích. Přičemž předpokladem je systémové nastavení nutné k základnímu fungování
sociální práce na obcích vesnického charakteru.

2.2 Polo-strukturované rozhovory
Příprava výzkumu probíhala v průběhu měsíce dubna a května 2020, kdy se v ČR částečně rozvolnila
první přijatá opatření v reakci na pandemii COVID 19. V danou chvíli se nepředpokládalo, že by mělo
v budoucnu dojít k výraznému zhoršení situace.
S ohledem na zajištění proti-epidemiologických opatření a zaručení bezpečnosti všem účastníkům byly
ohniskové skupiny posunuty o několik měsíců na dobu, kdy bylo možné se společně setkávat ve více
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lidech. Nicméně po prázdninových měsících roku 2020 se situace začala opět zhoršovat a pro tým MAS
Opavsko byla bezpečnost pečujících naprostým imperativem.
S ohledem na dokončení realizace výzkumu v průběhu pandemie COVID19 bylo rozhodnuto, že
zbývající dvě ohniskové skupiny budou realizovány formou polo-strukturovaných kvalitativních
rozhovorů vytvořených na základě informací získaných v průběhu prvních tří ohniskových skupin.
Plán výzkumu byl rozdělen na dvě části, kdy došlo k analýze získaných dat a mohlo tak být
konstatováno, zda je výzkum již nasycený. Tzn. získaná data a témata se opakují a výzkum je relevantní
pro danou cílovou skupinu.
Průběh výzkumu začínající ohniskovými skupinami a přechod k více hloubkovým metodám je
v sociálním výzkumu častou metodou sběru dat.
Pro polo-strukturované rozhovory byly připraveny otázky, které měl dotazující k dispozici. Dotazující
se řídil především těmito zásadami:
▪

V rozhovoru je vytvářen jasný rámec, kde se dotazovaný může vyjadřovat pomocí svých
vlastních termínů a svým vlastním stylem
Vytváří se vztah vzájemné důvěry a je zaručena naprostá anonymita dotazování
Otázky jsou formulovány jasným způsobem
Kladena je vždy jen jedna otázka
Dotazující je neutrální, nevyjadřuje se k informacím a je citlivý k dotazovanému
Dotazující projevuje o dotazovaného zájem
Jsou zohledňovány časové možnosti dotazovaných
Výsledky po rozhovoru jsou kompletovány a analyzovány

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Výraznou výhodou tohoto přístupu je zajištění vysoké kvality dat, zaručení dokončení celého rozhovoru
a umožňuje hloubkovou sondu do řešeného tématu. Nevýhodou je časová náročnost jak sběru dat, tak
zpětné analýzy. Výsledky mohou být ovlivněny výzkumníkem.

2.3 Cílová skupina a sledované charakteristiky
S ohledem na cíle projektu a největší výtěžnost výzkumu byla zvolena tato cílová skupina:
-

Neformální pečovatelé žijící na území MAS Opavsko. Jedná se o osoby, které poskytují
pomoc příjemci příspěvku na péči. Může se jednat o jednotlivce nebo členy rodiny, příbuzné
a blízké osoby ze sociálního prostředí příjemce na péči, kteří žijí na území obcí MAS Opavsko
a pečují o osobu zejména ve věku od 8 let.

Celkem bylo zapojeno 57 osob.

2.4 Oslovení a výběr respondentů
Oslovení účastníků proběhlo především osobní formou. Účastníci byli kontaktováni dvěma
pracovnicemi projektu a byl s nimi budován důvěrný vztah. Mnoho účastníků bylo také osloveno skrze
volnočasové aktivity realizované pro osoby, potřebující péči.
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V pozdější fázi výzkumu byli účastníci osloveni také telefonickou formou nebo kombinací jiných forem.
Účastníkům byly vždy nabízeny možnosti využití služeb projektu a byli motivováni pro účast na
ohniskových skupinách. Termín a místo setkání se vždy odvíjel od potřeb pečujících, aby účast na
ohniskových skupinách nebyla pro účastníky překážkou.
Všem účastníkům bylo dopředu specifikováno místo plánované schůzky, čas a datum setkání včetně
účelu setkání a základních principů anonymity a dobrovolnosti.

2.5 Harmonogram
Počet ohniskových skupin, datum realizace a jejich složení:

Cílová
skupina
Pečující osoby
Pečující osoby
Pečující osoby

Místo
Klub Eliška,
Opava
Rest. Kotelna,
Opava
MAS Opavsko,
Hradec n.Mor.

Počet
účastníků

Datum

Z toho:
Muži

Ženy

27. 6. 2020

19

7

12

14. 7. 2020

8

1

7

30. 9. 2020

6

0

6

Pečující osoby

Opavsko

1.– 8. 10. 2020

14

5

9

Pečující osoby

Opavsko

12.– 16. 10.
2020

11

2

9

Celkem

/

/

58

15

43
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2.6 Scénář a průběh ohniskové skupiny
Každá ohnisková skupina byla vedena dvěma facilitátory, mužem a ženou. Jeden vedl explorativní
rozhovor a druhý vedl zápis na flipchart. Zápis byl viditelný vždy pro všechny členy setkání, nejčastěji
formou flipchartu.
Průběh ohniskové skupiny probíhal podle scénáře níže. Otázky vždy reagovaly na řešené téma
a reagovaly na skupinovou dynamiku.
A. ÚVOD
a) Představení facilitátorů a jejich role
b) Představení cíle setkání a projektu Síťujeme se
c) Představení způsobu práce, pravidel diskuse, souhlas s pořízením zápisu, délka setkání,
s ohledem na to, kolik mají času
d) Motivování k diskusi; zdůraznění důležitosti tématu, možnost aktivit na území MAS Opavsko,
poděkování za účast
B. EXPLORATIVNÍ OTEVŘENÍ
„Jaké máte v rámci péče o dítě, člena rodiny a/nebo blízkého člověka radosti a strasti?“

C. IDENTIFIKACE HLAVNÍCH POTŘEB S OHLEDEM NA PÉČI O OSOBU BLÍZKOU
a) Zaměření se na popis současného stavu
b) Identifikace hlavních potřeb/témat (explorativně), které v současnosti volají po řešení;
nadefinování témat (flip/myšlenková mapa)
c) Shrnutí hlavních témat/potřeb, bilance a seřazení témat na základě bodování

„Co v situaci péče o dítě, člena rodiny a/nebo blízkého člověka nejvíce potřebujete? Co Vás nejvíce
trápí? Co Vám dělá radost?“

D. POTŘEBY A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ
a) Zaměření se na to, co by vedlo k naplnění potřeb a řešení situace (ideální stav)
„Co by se mělo změnit, aby Vám v situaci péče o dítě, člena rodiny a/nebo blízkého člověka dobře nebo
lépe žilo?“
E. SHRNUTÍ A UKONČENÍ DISKUZE
a.
b.
c.
d.
e.

Informace, jak budeme dále výstupy zpracovávat
Kontakty na další pečující osoby žijící na území MAS Opavsko, které přítomní znají
Předání letáčku pro pečující, kontaktů na naše pracovnice
Shrnutí a okomentování skupinové práce (vynechali jsme něco, na čem je shoda?)
Poděkování
7

2.7 Scénář a otázky pro dotazování formou polo-strukturovaných rozhovorů
A. Demografické ukazatele

Bydliště (stačí město):____________________________________________________________
Pohlaví:

•
•
•

Žena
Muž
Jiné

Váš věk (věk pečujícího):

•
•
•
•

•
•
•
•

20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60

Věk pečované osoby:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0–8
9 – 15
16 – 19
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91+
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61 – 70
71 – 80
81 – 90
91+

Charakter znevýhodnění pečované osoby (můžete vybrat z více možností):

•
•
•
•
•
•
•

Tělesné postižení
Mentální postižení
Poruchy autistického spektra (PAS)
Duševní onemocnění
Smyslové postižení
Po nemoci nebo úrazu
Jiné (uveďte jaké):
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Typ znevýhodnění:

•
•
B.

Vrozené
Získané

Vaše potřeby

Co v situaci péče o blízkého člověka nejvíce potřebujete? Kdo Vám nejvíce pomáhá?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Co Vás nejvíce trápí?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Co by se mělo změnit, aby Vám v situaci péče o blízkého člověka dobře žilo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pokud pečujete o dítě, Jaké jsou nejčastější překážky ve školství? Co byste chtěli změnit?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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C.

Dostupnost služeb a institucí v rámci péče o osobu blízkou

Jaké neformální služby a aktivity pravidelně využíváte? (můžete vybrat z více možností)

•
•
•
•
•
•

Lidé z rodiny
Lékař
Spolek
Svépomocná skupina
Skupina přátel
Jiné (uveďte jaké):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Jaké formální služby a instituce pravidelně využíváte? (můžete vybrat z více možností)

•
•
•
•
•
•
•

Pečovatelská služba
Osobní asistence
Denní stacionář
Týdenní stacionář
Odlehčovací služba
Obecní úřad obce
Jiné (uveďte jaké):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Jaké služby, instituce nebo aktivity (formální i neformální) Vám chybí?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
D.

Trávení volného času a seberealizace

Je něco, co byste v trávení volného času chtěli změnit? Co by to bylo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Jak
se
Vám
daří
skloubit
péči
o
blízkého
člověka
a
pracovní
život?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Kdybyste měli možnost pracovat v individuálně nastavených (ideálních) podmínkách pro Vás, využili
byste nějakou z těchto forem? (můžete vybrat z více možností)

•
•
•
•
•
•
E.

DPP (Dohoda o provedení práce)
DPČ (Dohoda o pracovní činnosti)
Flexibilní úvazek
Home-office (práce z domu)
Zkrácený úvazek
Jiné (uveďte jaké):
____________________________________________________________________________

Informovanost a osvěta

Máte dostatek informací ohledně péče o osobu blízkou? Co by Vám pomohlo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
F. Ostatní
Mátě nějaké podněty k zlepšení života pečujících? Chcete doplnit ještě něco jiného?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Uvítali byste tyto metody podpory? (můžete vybrat z více možností)

•

Homesharing - pravidelný odlehčovací pobyt dítěte se zdravotním postižením u proškolených
hostitelů.

•

Komunitní bydlení – bydlení v jednom domě nebo bytě využívající společné prostory; sdílené
bydlení pro lidi s postižením a lidi bez postižení.

•

Tréninkové kavárny – sociální program zaměřený na budování pracovních a sociálních
dovedností na reálném trhu práce.

•

Volnočasové aktivity – společné trávení volného času, výlety, přednášky, dovolená u moře,
tábory pro děti s postižením, atd.
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3 Výsledky analýzy
Realizace ohniskových skupin umožnila získat relativně velké množství údajů k našemu předmětu
zájmu. Prostřednictvím srovnávání názorů a zkušeností v rámci skupinové interakce bylo možné
nahlédnout do chování a motivací respondentů.

3.1 Výstup I. ohniskové skupiny
Navýšení kapacity služeb
Nedostatečná kapacita služeb odlehčovacích služeb, osobní asistence, pečovatelské služby,
chráněného bydlení. Některé služby jsou dostupné jen v Ostravě (chráněné bydlení pro osoby se
zdravotním postižením).
Zřízení nové služby denního a týdenního stacionáře
Zřízení denního a týdenního stacionáře pro pečující, kteří potřebují chodit do práce a pro případ
možnosti péče v případě nemožnosti vzít osobu, o kterou je pečováno s sebou nebo v případě jakékoliv
jiné potřeby.
Uvolnění některých pravidel u dostupných služeb a návazných aktivit
Mnoho zařízení je velice specificky nastaveno s ohledem na věk a/nebo charakter postižení. Někteří
pečující tak nemohou osoby, o které je pečováno, do dané služby zaregistrovat, ačkoliv reálně by
v dané službě mohli v pořádku fungovat. Např. osoby s kombinovaným postižením, osoby se
zdravotním postižením společně s osobami s poruchou autistického spektra, atd.
Poskytování služeb osobám jen z určitého okresu nebo ORP. Někteří pečující by mohli docházet do
dané služby, ale jsou odmítnutí, protože bydlí v jiném okrese nebo v obci z jiného ORP.
Dostupnost sociálních služeb a návazných aktivit
Špatná dostupnost služeb pro pečující z obcí z vesnických regionů nebo vzdálenějších od větších měst
(Opava, Ostrava). Platí především pro terénní služby.
Lepší informovanost a možnost práce na zkrácený úvazek
Péče o osobu blízkou je zodpovědnost na 24 hodin denně. Jedná se o náročnou činnost, která často
znemožňuje aktivní účast na veřejném životě. To platí ponejvíce v případě začlenění se na trh práce.
Výraznou potřebou je tak zvyšovat informovanost veřejnosti, např. zaměstnavatelů, a podpora vzniku
menších a/nebo flexibilních úvazků, které by byly kompatibilní s péči o osobu blízkou (home-office,
atd.).
Přizpůsobení služeb individuálním potřebám
Pečující a osoby, o které je pečováno, vyjadřovali nedobré zkušenosti s některými zařízeními, kde není
reflektován druh handicapu a klienti v některých případech musí strpět nedůstojné podmínky jako
12

např. nucení nosit pleny, odmítnutí pomoci s vykonáním potřeby v případě, kdy je o to, požádáno
klientem, večerka bez možnosti zábavy velice brzo (18:00), atd.
Více možností pro trávení volného času
Pečující mají volno jen v případě týdenního tábora organizovaného klubem Eliška a v případě několika
málo výletů. Chybí klub pro vozíčkáře a jejich volný čas (Boccia, apod.). Pečující by ocenili více
odlehčovacích pobytů a obecně více možností trávení volného času průběžně přes rok i jednorázově.

3.2 Výstup II. ohniskové skupiny
Vznik odlehčovací služby
V současné době není pro osoby s mentálním postižením dostupná žádná organizace poskytující
odlehčovací služby.
Dostupné chráněné bydlení
Pečující rodiče by byli rádi, pokud by existovalo vhodné chráněné bydlení, které by si mohly osoby
s mentálním postižením vyzkoušet, a rodiče by věděli, že ve chvíli, kdy nebudou schopni se o ně starat,
budou jejich děti zabezpečené a budou mít místo, kam jít.
Specifickou potřebou byla parafrázovaná potřeba jedné dívky s mentálním postižením, která by se ráda
osamostatnila a bydlela sama, ale možnosti v okolí MAS Opavsko jsou v tomto ohledu omezené.
Zdůrazňovaná byla potřeba vyzkoušet si chráněné bydlení na zkoušku, zda uživateli daná služba
vyhovuje a zda se mu v místě žije dobře a je spokojený. Ideálně, aby mohli v místě bydlet společně
s kamarády, pokoje by byly po jednom, maximálně po dvou lidech; denní a noční služba.
Jednalo se o výraznou potřebu s ohledem na zajištění budoucnosti dětem v době, kdy pečující nebudou
moci z důvodu věku se o ně postarat.
Vyšší finanční podpora společných komunitních aktivit Spolku
Spolek pro podporu osob s mentálním postižením zajišťuje širokou škálu společných aktivit, ať už se
jedná o pravidelný bowling, cesty do divadla, 1x až 2x ročně víkendové pobyty, sportovní akce, výlety,
výlety do Zoo, do Prahy, Ostravy, na Vánoční trhy, apod.
Spolek dostává nějakou podporu ze strany krajské zastřešující organizace a z magistrátu města Opavy,
ale kvůli tomu, že se nejedná o sociální službu, je výše příspěvků v řádu desetitisíců. Jakákoliv podpora
by byla spolkem a jeho členy vítána.
Vyšší finanční podpora by umožnila pořádat více odlehčovacích společných akcí a aktivit.
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Více možností pro společné trávení volného času
Děti mají k dispozici sociálně terapeutickou dílnu Radost pod Charitou Opava, která je do 60 let věku.
Spolek pro podporu osob se mentálním postižením pořádá také tábor po dobu 10 dní. Nicméně pečující
by ocenili více možností pro trávení volného času, kde by si děti, o které pečují, mohly najít nové
kamarády.
Vznik spolkové klubovny
V současné době nemají členové spolku vlastní klubovnu nebo jednotné místo pro setkávání. Ideálním
místem je kvůli dostupnosti Opava. Vhodné jsou obce blízko Opavy s dobrou dostupností jako např.
Otice. Akceptovatelný by byl i např. Hradec nad Moravicí a podobné obce, ale již by se jednalo
o komplikaci.
Vznik a/nebo více možností pro zaměstnávání osob s mentálním postižením
V TESCO Opava byla díky Charitě Opava na krátký čas zřízena tréninková kavárna. Nicméně kvůli
organizační náročnosti byla kavárna později zavřena. Po podobné službě je však výrazná poptávka.
Místo, kde by lidi s mentálním postižením mohli pracovat společně se stálými kmenovými zaměstnanci.
Ideálním místem je místo s dobrou dostupností a obsluhou, např. centrum Opavy nebo v blízkosti
turistického místa.
Účastníci také parafrázovali potřeby svých dětí, které by rády někde pracovaly jako dobrovolníci,
ideálně u pomáhajících profesí.
Vznik denního stacionáře
Ačkoliv nikdo ze skupiny tuto potřebu osobně nevyjádřil, skupina se shodovala v tom, že v případě
někoho jiného s malými dětmi, kdo by musel/chtěl chodit do zaměstnání by tato služba byla velkou
pomocí.
Problematická inkluze osob s odlišným handicapem
Zkušenosti účastníků s inkluzivními aktivitami byla rozporuplná. V některých případech se rodičům dětí
se zdravotním postižením nelíbilo, že byly dohromady s osobami bez zdravotního postižení („že můžou
běhat“).
Administrativní zátěž a posudková řízení
Účastníci se shodli, že je tato činnost výrazně nepřetěžuje. Mnohdy bylo považováno za zbytečné
přezkoumávání u dětí, které měly neměnnou diagnózu (děti s downovým syndromem). Nicméně tím,
že se frekvence přezkoumání změnila ze 3 let na 5 let i toto není vnímáno za problém.
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3.3 Výstup III. ohniskové skupiny
Chybějící odlehčovací služby a nízká kapacita dostupných služeb
Pečující velice často zmiňovali velice nízkou kapacitu nebo úplnou absenci variant odlehčovacích služeb
a aktivit. Ať se jedná o formální služby jako denní nebo týdenní stacionáře, odlehčovací služby dle
zákona o sociálních službách nebo neformální aktivity („hlídání“), kdy by pečující měli možnost si od
své práce odpočinout nebo vyřídit si osobní záležitosti.
Velmi nízká nebo naplněná kapacita služeb zajišťujících péči o pečované osoby
Pečující ve svém okolí postrádají formální i neformální formy péče o osobu blízkou. Ať již se jedná
o osobní asistenci, pečovatelskou službu nebo vzájemnou výpomoc v této oblasti. Mnoho pečujících
pečuje o seniory, kdy je potřeba věnovat se péči po dobu 24 hodin.
Současné kapacity jsou velice limitované a pečující by byli rádi za vyšší frekvenci (vice než 2x týdně)
anebo po delší dobu (více než 2 hodiny).
Nedostatečná kapacita domovů pro seniory
Pečující o osoby starší 60 let zmiňovali nedostatečnou kapacitu domovů pro seniory a velice dlouhé
čekací doby na umístění, včetně nemožnosti příliš si vybírat dle kvality a v případě umístění v Ostravě
nebo ve větším městě dlouhou dojezdovou dobu z regionu MAS.
Setkávání, blízkost a sdílení se
Mnoho pečujících zmiňovalo náročnost péče o osobu blízkou a nároky na psychiku a volný čas. Většina
pečujících by uvítalo možnost si popovídat a mít možnost sdílet se. Jako prospěšné vnímají možnost
diskuze s ostatními pečujícímu, např. formou svépomocné skupiny, klubu nebo ad hoc setkání s přáteli
nebo pracovníky sociálních služeb nebo jiných aktivit. Tato setkávání jsou náročná s ohledem na
nutnost domluvit si hlídání, což je velice komplikované (viz výše).
Trávení volného času a více času na koníčky
S tím souvisí i možnosti trávení volného času, kdy pečující zmiňovali, že by potřebovali více možností
pro vlastní odpočinek, odreagování, možnost oddechnout si a nebýt pořád „v pozoru“. Ať už se jedná
o několik hodin týdně nebo delší čas např. během prázdnin.
Většina pečujících uvedla, že nemají vůbec čas na vlastní zájmy. V jednom případě uváděla pečující, že
když byla dcera mladší, tak se dalo jezdit na kole díky vozíku za kolo, ale když je dcera dospělá, tak ani
toto už není příliš možné.
Volnočasové aktivity pro osoby, o které je pečováno
Pečující o děti, mládež a mladší osoby zmiňovali nedostatečnou nabídku možnosti trávení volného času
dle typu znevýhodnění. Např. letní tábory pro zdravotně znevýhodněné. Obecně chybí možnosti pro
pravidelnější trávení volného času.
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Nejde však jen o trávení volné času, ale i o setkávání se s vrstevníky a kamarády.
Více možností pro zaměstnanost
Všichni pečující, kteří neměli starobní důchod, uváděli, že si neumí představit, jak by mohli mimo péči
o osobu blízkou ještě pracovat. Naprosto nezbytné je možnost zajištění péče a hlídání a práce je
„sci-fi“. Navíc je péče samotná extrémně vyčerpávající a někteří pečující by vůbec pracovat nechtěli.
Zdravotní péče a vhodné bydlení
Někteří pečující zmiňovali důležitost dostupné lékařské péče pro pečované, ať už se jedná o rutinní
a preventivní úkony nebo specifické úkony jako výměna jehly pro umělou výživu.
Chráněné bydlení a budoucnost osob, o které je pečováno
Jedním z probíraných témat byla budoucnost pečovaných v době, kdy se o ně pečující nebudou moci
postarat nebo příprava na situaci „kdyby se něco stalo“. V tomto ohledu bylo zmiňováno především
chráněné bydlení.

3.4 Výstup z I. individuálního dotazování
Překážky k větší kvalitě života
Pro pečující osoby je často největší překážkou vlastní pocit bezmoci, nedostupnost informací a pocit
izolovanosti. Komunikace s některými pečovanými je obecně velice náročná a navíc se k tomu mohou
přidat výkyvy nálad. V době COVID19 je navíc náročné setkávat se s ostatními lidmi, což ještě umocňuje
pocit izolovanosti.
Mnoho pečujících je také frustrovaných z toho, že se zdravotní stav pečovaných nezlepšuje nebo
nemůže zlepšit, ačkoliv by si to velice přáli („uzdravit ho“).
Pečující také často zmiňovali úbytek vlastních fyzických sil, nápor na psychiku a bezmoc ve snaze
dosáhnout lepší kvality života. Při péči o blízké nemají pečující často na nic jiného čas a nemohou se
věnovat svým koníčkům, setkávat se s přáteli, chodit za kulturou a obecně nemají skoro žádný čas pro
sebe („mám čas jen, když dcera spí“).
S nedostatkem informací, chybějícím časem a absence volného času a přístupu na trh práce souvisí
také úbytek příjmů kvůli nemožnosti vydělávat a nedostatek peněz pak umocňuje ostatní negativní
dopady.
Pro mnoho pečujících chybí v území dostupné služby a návazné aktivity.
Sociální služby a návazné aktivity
Mnoho respondentů nevyužívá žádné formální služby a aktivity. Ti, kteří takové služby navštěvují,
využívají nejčastěji rehabilitační ústav (Hrabyně, Chuchelná), rehabilitace včetně možnosti soukromé
rehabilitace, fyzioterapii, (sociálně terapeutická dílna) STD, pečovatelskou službu, odlehčovací službu
a denní stacionář.
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Nicméně v území chybí hospice včetně mobilního a není v okolí dostatečná kapacita STD. Pro mnoho
pečujících je nepřehledný systém zdravotní péče, který by si přáli změnit. Vítaným zlepšením by byla
větší flexibilnost pečovatelských služeb.
Mnoha pečujícím také chybí půjčovny kompenzačních pomůcek a jejich v současnosti omezený výběr.
Především by uvítali pomůcky pro manipulaci s pečovaným a jejich větší výběr.
Největší zájem ze strany pečujících je o volnočasové aktivity pro ně samotné nebo pro pečované osoby
Ať už se jedná o společné trávení volného času, výlety, přednášky, dovolenou u moře, apod. Zájem je
také o tréninkové kavárny nebo pravidelné odlehčovací pobyty osob se zdravotním postižením
u proškolených hostitelů (Homesharing).
Zdroje přirozené podpory
Nejvíce pečujícím pomáhají rodinní příslušníci (otec, syn, sestry, spolupráce celé rodiny) a podobnou
měrou lékaři, zdravotní sestry nebo sociální pracovníci (personál pečovatelské služby, rehabilitačního
zařízení nebo denního stacionáře).
Pro pečující jsou oporou také přátelé a v některých případech činnost spolků a svépomocné skupiny.
Informace a vzdělávání
Pro mnoho pečujících je nedostatek informací jednou z největších překážek. Nejvíce potřeba jsou
informace z oblasti práva, nároků na příspěvky, informace o možnostech rehabilitace a fyzioterapie.
Často není jasné jak řešit běžné lékařské úkony, jako například návštěva zubaře, apod.
Vhodná by byla existence brožury nebo letáku dostupného např. u obvodního lékaře.
Výrazným tématem také byla informovanost široké veřejnosti a větší vstřícnost a informovanost na
úřadech a snížení byrokracie.
Skloubení výkonu péče a pracovního života
Někteří pečující jsou již v důchodovém věku, takže přístup na trh práce neřeší. Někteří pečující sdílejí
péči s ostatními členy rodiny a mají možnost pracovat. Nicméně pro většinu pečujících je to velice
obtížné, nebo dokonce nemožné.
Vhodným prostředkem pro ulehčení by byly flexibilní úvazky, zkrácený úvazek, práce z domu nebo
práce, která lze dělat během péče (ruční práce, apod.) s tím, že pomocí je také externí pomoc s domácí
péčí.

3.5 Výstup z II. individuálního dotazování
Překážky k větší kvalitě života
Výraznou potřebou pečujících bylo zajištění budoucnosti pro pečované osoby v době, kdy se o ně
rodiče nebudou moci postarat. Tato potřeba je reflektována také v potřebě zajištění vhodného bydlení
(komunitní bydlení v jednom domě, apod.).
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Jednou z nejvýraznějších potřeb je extrémní psychická a časová náročnost péče o pečovaného, kdy se
jedná o 24 hodinovou službu 7 dní v týdnu bez možnosti vystřídání. Pečujícím tak chybí čas na vlastní
aktivity, koníčky („stihnu maximálně vyvenčit psa“), volný čas a kvalitnější čas strávený s rodinou.
Zmiňovaná byla potřeba společného trávení času s rodinou a ne jen odděleně. Někteří pečující by byli
rádi, aby je někdo vystřídal, ačkoliv si uvědomují, že to vlastně není prakticky možné.
Mnoho pečujících by v tomto ocenila možnosti trávení volného času, ale také psychologickou pomoc
např. formou individuální nebo rodinné terapie nebo supervize.
Pro mnoho pečujících jsou opatření spojená s COVID-19 velice zdrcující, kdy se nemohou setkávat
s přáteli a jsou vystrašení z informací ve sdělovacích prostředcích. Pro některé pečující je překážkou
také jejich zhoršené zdraví a snižující se mobilita.
Zdroje přirozené podpory
Pečující se o péči nejčastěji starají sami nebo s pomocí nejbližší rodiny a rodinných příslušníků. Další
pomocí jsou lékaři, svépomocná skupina a zástupci sociálních služeb (Domovinka, Charita Opava,
mobilní pečovatelská služba MSK Ostrava).
Sociální služby a návazné aktivity
Největším problémem pro pečující je nedostupná lékařská pomoc, ať se jedná o dlouhé čekací doby,
špatná dostupnost nebo ordinace v patře bez výtahu. Pečující by nejvíce ocenili lepší pomoc
s polohovacími úkony, péčí o proleženiny, větší výběr a dostupnost kompenzačních a zdravotnických
pomůcek. Někteří pečující by ocenili možnost cílenější rehabilitace.
Největší pomocí je denní stacionář, pečovatelská služba a pomoc s hygienou. Nicméně by pečující
uvítali větší kapacitu v domech s pečovatelskou službou a větší dostupnost služeb osobní asistence
a odlehčovací služby. A to alespoň příležitostně. Podobnou potřebu mají také pečující ohledně nízké
kapacity v domovech pro seniory.
Pečující by si také přáli otevření speciální školy a zřízení odlehčovací služby pro osoby s PAS a také
výjimky pro volnočasové aktivity v době COVID19.
Velice zajímavou potřebou byl také návrh zřízení doprovázející organizace pro pečující (podobně jako
pro pěstouny), která by znala dobře jednotlivé klienty a pomohla by v případě potřeby (např. jak zřídit
domácí péči, apod.).
Většina pečujících by si přála větší výběr v trávení volného času a velká část by byla ráda za pravidelné
odlehčovací pobyty (homesharing). S ohledem na mnoho rodičů obávajících se o budoucnost svých
dětí byly vnímány velice pozitivně možnosti vytvoření/zajištění komunitního bydlení a tréninkové
kavárny.
Skloubení výkonu péče a pracovního života
Skloubení péče o blízkého člověka a pracovního života je pro většinu pečujících velice obtížné. Většina
pečujících se snaží pracovat, ale často se to projevuje na osobním zdraví. V době COVID19 je to mnohdy
jednodušší, protože lze pracovat z domu. Někteří pečující jsou v důchodovém věku, takže toto nemusí
řešit. Někteří pečující však museli opustit svoje zaměstnání.
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Pečující by nejraději měli zkrácené úvazky, DPP, možnost práce z domu a možnost pracovat opět na
plný úvazek.
Informace a vzdělávání
Někteří pečující mají dostatek potřebných informací, pro mnoho jiných naopak by dostupné informace
byly vítanou pomocí. Lepší informovanost a přístup by byl oceněn např. u některých sociálních
pracovnic, které v rámci sociálního šetření pokládají ponižující otázky zaměřující se hlavně na využití
finančních prostředků.
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4 Závěry z realizace ohniskových skupin
Více možností pro setkávání, blízkost a sdílení se
Péče o své blízké je vyčerpávající a náročná činnost. Pečující se často musí blízkým věnovat 24 hodin
denně po celý týden. Pro některé pečující to znamená nemožnost se věnovat svým zálibám, nemohou
se setkávat s přáteli, dostávají se pod veliký psychický tlak, dochází k úbytku jejich fyzických sil nebo
s věkem přicházejí o vlastní soběstačnost a mobilitu.
Pro mnoho pečujících je přirozenou podporou jejich vlastní rodina a blízcí a přátelé. Nicméně pro
většinu pečujících se jedná o činnost, která je postupně izoluje a oni sami se musí potýkat s bezmocí,
protože zdravotní stav pečovaných se někdy nemůže změnit a pečující by byli rádi, kdyby je aspoň na
chvíli někdo vystřídal, ačkoliv jsou si vědomi, že to není skoro možné.
Jako vhodné řešení se nabízí zlepšení dostupnosti vhodných služeb a jejich kapacit, ale také možnost
setkávat se s ostatními pečujícímu a sdílet své pocity a dojmy například formou svépomocné skupiny.
Na individuální rovině by byla vhodná dostupní psychologická pomoc nebo terapie. Vhodná je také
rodinná nebo skupinová terapie.
Větší nabídka volnočasových aktivit a seberealizace pro pečující
V návaznosti na možnost sdílení je jako největší potřeba zdůrazňováno mít čas sám na sebe a trávení
společného času. Tedy nejen samostatně, ale s ostatními přáteli a rodinou.
Ať už se jedná o společné aktivity pečujících s pečovanými nebo samostatné aktivity, kdy je o pečované
postaráno a pečující mají možnost si odpočinout dle jejich volby.
Vhodnými aktivitami jsou společné dovolené, návštěvy ZOO, exkurze, společná setkávání s ostatními
pečujícími, návštěvy do přírody.
Klíčovým parametrem je zde mít možnost nějakého režimu a pravidelnosti. Mít možnost se těšit a moci
se spolehnout na odlehčení.
Navýšení kapacity existujících služeb a/nebo jejich zřízení
Současně dostupné služby na území Opavska mají často nízkou kapacitu, což se projevuje buďto
nemožností využívat danou službu (například domov pro seniory) nebo sníženou frekvencí, kdy je
možno službu využívat.
Pečovatelská služba je velice žádaná a jakákoliv pomoc je hodnocena velice pozitivně, nicméně
v mnoha případech může pečovatelská služba pomoci jen několikrát týdně, ačkoliv by byla potřeba
každodenní forma pomoci.
Podobná situace je u osobní asistence, odlehčovací služby, mobilního hospice, apod.
V území je také výrazná poptávka po službách, které zde neexistují nebo jsou velice vzdálené (Olomouc,
Třinec, apod.) Chybí zde především týdenní stacionář a denní stacionář zaměřený na děti a mládež.
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Velmi výrazně v území chybí dostupné komunitní formy bydlení, které by si osoby, o které je pečováno
mohly vyzkoušet a mít možnost se osamostatnit. Jako vhodné jsou vnímány také možnosti „hlídání“
nebo přímo homesharingu.
Větší inkluzivita služeb a neformálních aktivit
Velkou překážkou ve využívání dostupných služeb na území MAS Opavsko je úzká specifikace cílové
skupiny. Pro mnoho pečujících o osoby s kombinovanou formou postižení je mnoho služeb
nedostupných, ačkoliv by dané služby byly obecně vhodné.
Nejčastěji se jedná o překážky v umístění osob s PAS a osob se sníženou pohyblivostí na vozíku, kdy
mnoho služeb není bezbariérových.
Vhodnou alternativou by bylo zřízení nových forem pomoci, pomoc s vyjednáváním pro vstup nových
klientů nebo společné vyjednávání s vybranými službami
Přizpůsobení služeb individuálním potřebám
S ohledem na nedostatek služeb nebo jejich nízkou kapacitu nemají pečující příliš mnoho možností
výběru a mnohdy jsou nuceni využít služeb a aktivit, s kterými nemají oni ani jejich pečovaní dobré
zkušenosti nebo mají přímo zkušenosti hrozné (odmítnutí zajít na záchod, večerka v 18:00, apod.).
S rozšířením vhodných služeb by bylo možné pomoci pečujícím ve výběru služeb a aktivit ne jen na
základě dostupnosti, ale také kvality.
Větší nabídka volnočasových aktivit pro osoby v péči a zapojování do práce
Jedním z cílů je pomoc s péčí pro pečující, ale stejně důležité poskytnutí vhodného prostředí pro rozvoj
pečovaných. Aby se mohli zajímat o věci, které je zajímají, věnovat se sportu a mít sociální kontakt
s kamarády a vrstevníky.
Vhodné jsou jak aktivity společně s pečujícími (viz výše), tak aktivity samostatné jako jsou ozdravné
pobyty, dovolená u moře nebo specializované tábory a volnočasové aktivity, kdy je o ně individuálně
postaráno.
Jednou ze zajímavých aktivit je zřízení nebo rozšíření kapacity tréninkových kaváren nebo sociálněterapeutických dílen.
Zajištění kvalitní budoucnosti osobám v současné péči
Pro mnoho pečujících, které se starají především o své děti, je těžkou otázkou zajištění vhodného
zabezpečení pro své děti v době, kdy se o ně nebudou moci sami postarat. A to s dostatečným
předstihem a za předpokladu, že si to pečovaní budou moci sami vyzkoušet a říci, zda je to pro ně
přijatelné.
V tomto ohledu je důvodné věnovat pozornost dostupnému komunitnímu bydlení, chráněnému
bydlení a všem ostatním formám péče o osoby, které to potřebují.
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Dostupná zdravotní péče a podpora v obtížné situaci
Pro mnoho pečujících je největší pomocí lékař, sestra nebo zástupce specializované služby. Pro mnoho
pečujících je dostupná zdravotní služba špatně dostupná (dlouhý dojezd z vesnických oblastí, ordinace
v patře bez výtahu, apod.).
Samotná forma pomoci je pro mnoho pečujících mnohdy nepříjemná a celý systém péče považují za
neefektivní a byrokratický (především v případě vyřizování nároků na příspěvek).
Nejžádanější je dostupnější formy fyzioterapie, rehabilitace, pomoc s polohováním a řešením
proleženin. Mnoho pečujících by rádo mělo větší výběr kompenzačních pomůcek.
Dostupnost informací a vzdělávání (informování) veřejnosti
Někteří pečující mají dostatek informací, nicméně pro další je nedostatek informací jednou z největších
překážek v dosažení lepší kvality života pro sebe i pro pečovaného. Vhodné by byly jednotné informace
na internetu, leták nebo brožura dostupná u lékaře a možnost mít komu zavolat.
Zajímavou formou by byla doprovázející služba (jako u pěstounské péče), která by měla dané pečující
na starost, znala by je osobně a poradila by jim v případě potřeby.
S ohledem na informovanost je klíčové, aby odpovědné pracovnice na úřadech a sociálních službách
byly dobře informované a byly vstřícné a empatické. To stejné by bylo vhodné pro širokou veřejnost,
která by se mohla účastnit větší informační vzdělávací kampaně.
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5 Doporučení
V rámci podpory pečujících je imperativem zaměřit se na možnosti trávení volného času jak samotných
pečujících, tak osob, o které je pečováno. Nejedná se pouze o doplňkovou aktivitu, ale o chybějící
možnost seberealizace. Není přijatelné, aby péče o osobu blízkou znamenala izolaci od okolí a přátel
a nemožnost podílet se na osobním životě.
Je důležité hledat neformální cesty podpory a minimálně možnosti sdílení se a setkávání s osobami,
které jsou ve stejné nebo podobné situaci. Ať už se jedná o svépomocnou skupinu, sdružování se
v klubech a spolcích nebo sdílení některých činností v rámci péče (homesharing).
Velkým tématem jsou také dostupné služby v území a jejich nastavení a kapacity. Vhodným přístupem
je koordinované vyjednávání především ohledně pravidlech poskytování služeb a návazných aktivit,
kdy v současné době existující kapacity nemohou pečující o osoby s kombinovaným postižením
využívat služeb a aktivit kvůli tomu, že osoba, o kterou je pečováno, je například nepohyblivá nebo
daná služba neumožňuje poskytování osobám s určitým typem znevýhodnění.
V tomto ohledu je důležité vzdělávat a informovat poskytovatele ohledně potřeb pečujících
a zasazovat se o individuálnější přístup oproti současnému stavu, kdy jsou služby poskytovány dle
velice úzce specifikovaných cílových skupin.
V území dlouhodobě také absentují některé důležité služby, o jejichž vzniku se již dlouho vyjednává. Je
vhodné podpořit tyto existující aktivity a podpořit především služby umožňující osamostatnění se
osobám, o které je pečováno.
Nesmí se také zapomínat na rozvoj kvality současných služeb a návazných aktivit. Často se stává, že
poskytovaná péče je naprosto nepřijatelná a pro její uživatele nepřijatelná. Tento přístup by měl být
řešen a mělo by se hovořit a vzdělávat v moderních a efektivnějších řešeních.

24

