
Jaké je Vaše místo bydliště?

14 odpovědí

Osoba, o kterou pečujete,
patří do této kategorie:

14 odpovědí

Dotazník pro pečující
osoby
14 odpovědí

Publikovat analýzu

Kopírovat

Biskupice
Bohuslavice na…
Bohuslavice u…
Březnice
Březůvky
Dobrkovice
Dolní Lhota
Doubravy
Horní Lhota
Hřivínův Újezd

1/3

7,1%

7,1%

7,1%

42,9%

7,1% 14,3%

Kopírovat

Dítě do 18 let
Dospělá osoba
Senior

7,1%

92,9%
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Osoba, o kterou pečujete, je z
hlediska příspěvku na péči:

14 odpovědí

Žijete s osobou, o kterou
pečujete, ve společné
domácnosti?

14 odpovědí

Kopírovat

Osoba s I.
stupněm, tedy
lehkou závislostí.
Osoba s II.
stupněm, tedy
středně těžkou…
Osoba s III.
stupněm, tedy
těžkou závislostí.
Osoba se IV.
stupněm, tedy…
Osoba není
příjemcem přís…

7,1%

7,1%

21,4%

35,7%

28,6%

Kopírovat

Ano
Ne

28,6%

71,4%
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Jak často pečujete o osobu
blízkou?

14 odpovědí

Chodíte současně do
zaměstnání?

14 odpovědí

Kopírovat

Občas
Několik hodin
denně
Celodenně

7,1%

71,4%

21,4%

Kopírovat

Ano
Ne57,1%

42,9%
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Pečujete o osobu blízkou
sám nebo s nějakou pomocí?
(lze zaškrtnout více
možností)

14 odpovědí

Jaký druh sociální služby
využíváte?

14 odpovědí

Kopírovat

0 5 10

Pouze sám/sa…

Podpora a po…

Sousedská vý…

Využívání soci…

Placená pomo…

Bezplatná po…

S manželem

4 (28,6 %)4 (28,6 %)4 (28,6 %)

9 (64,3 %)9 (64,3 %)9 (64,3 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

3 (21,4 %)3 (21,4 %)3 (21,4 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

Kopírovat

0 5 10

Terénní
pečovatelská…

Osobní
asistence

Denní stacionář

Sociálně
terapeutické d…

Nevyužívám
žádnou sociál…

6 (42,9 %)6 (42,9 %)6 (42,9 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

8 (57,1 %)8 (57,1 %)8 (57,1 %)
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Co bylo pro Vás v počátcích péče o blízkou
osobu nejsložitější?

14 odpovědí

Finance

Srovnat se s nemocí.

Komunikace

časová náročnost

Zvyknout si na nálady nemocných

Manipulace s postiženou osobou

Jak začít...

bezbariérový přístup

nedostatek informací, špatná orientace

Získat informace

čas, neb v té době jsme byla zaměstnána

Zvyknout si na casovy rozvrh

Zajištění stravy, nemožnost pohybu

zvyknout si na to
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Co je pro Vás nejsložitější v současné době?

14 odpovědí

Finance a čas

Úplná závislost nemocné osoby na pečující
osobě a stále se zhoršující se stav nemocné
osoby.

Nedostatek volného času

časová náročnost

Najít si čas na sebe

psychická únava

Málo času, bojuji s únavou...

peníze

psychický stav

Nedostačující pomoc

peníze

Psychicke vypeti

Zajištění stravy, spojit práci s péčí - nedostatek
času

drahota
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Odkud převážně čerpáte
informace, které se týkají
péče o osobu blízkou?

14 odpovědí

  S jakými obtížemi se při
péči o blízkou osobu
setkáváte?

14 odpovědí

Kopírovat

0 1 2 3 4 5 6

Od známých

Od lékaře

Z televize, z n…

Z úřadů

Ze sociálních…

Nevím, kde če…

internet

Internet

5 (35,7 %)5 (35,7 %)5 (35,7 %)

6 (42,9 %)6 (42,9 %)6 (42,9 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

3 (21,4 %)3 (21,4 %)3 (21,4 %)

4 (28,6 %)4 (28,6 %)4 (28,6 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

Kopírovat

0 5 10

Nedostatek inf…

Psychická úna…

Fyzická únava

Časová nároč…

Obtížné sklou…

Ztráta zaměst…

Zhoršení finan…

Zhoršení part…

Nedostatek ča…

Nedostatečná…

Nemám žádn…

odpor z mpsv,…

2 (14,3 %)2 (14,3 %)2 (14,3 %)

10 (71,4 %)10 (71,4 %)10 (71,4 %)

6 (42,9 %)6 (42,9 %)6 (42,9 %)
9 (64,3 %)9 (64,3 %)9 (64,3 %)

6 (42,9 %)6 (42,9 %)6 (42,9 %)

2 (14,3 %)2 (14,3 %)2 (14,3 %)

7 (50 %)7 (50 %)7 (50 %)

2 (14,3 %)2 (14,3 %)2 (14,3 %)

10 (71,4 %)10 (71,4 %)10 (71,4 %)

5 (35,7 %)5 (35,7 %)5 (35,7 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)
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Jakou formu pomoci byste
jako pečující osoba uvítali?

14 odpovědí

Jaké informace by pro Vás
byly nejvíce přínosné?

14 odpovědí

Kopírovat

0 5 10

Souhrn inform…

Možnost se se…

Kurzy pro peč…

Materiální vyb…

Nepotřebuji žá…

asistenta pro…

Větší zájem o…

Pomoc přes ví…

4 (28,6 %)4 (28,6 %)4 (28,6 %)

2 (14,3 %)2 (14,3 %)2 (14,3 %)

2 (14,3 %)2 (14,3 %)2 (14,3 %)

7 (50 %)7 (50 %)7 (50 %)

3 (21,4 %)3 (21,4 %)3 (21,4 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

Kopírovat

0 1 2 3 4 5 6

Informace o př…

Informace týk…

Informace týk…

Informace týk…

Informace týk…

Informace týk…

Nepotřebuji žá…

3 (21,4 %)3 (21,4 %)3 (21,4 %)

4 (28,6 %)4 (28,6 %)4 (28,6 %)

6 (42,9 %)6 (42,9 %)6 (42,9 %)

5 (35,7 %)5 (35,7 %)5 (35,7 %)

3 (21,4 %)3 (21,4 %)3 (21,4 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

4 (28,6 %)4 (28,6 %)4 (28,6 %)
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Jaký je Váš věk?

14 odpovědí

Jaké je Vaše pohlaví?

14 odpovědí

Kopírovat

15 – 24 let
25 – 34 let
35 – 49 let
50 – 64 let
65 let a více

7,1%

7,1%

42,9%

42,9%

Kopírovat

Žena
Muž

7,1%

92,9%
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