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Úvod 

Společnost SocioFactor s.r.o. (dále v textu „Zpracovatel evaluace” nebo „Realizátor evaluace“) 

předkládá Závěrečnou evaluační zprávu k projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“. 

Předmětem plnění této veřejné zakázky standardní evaluace je vyhodnocení projektu a jeho 

realizace jako celku, včetně jednotlivých klíčových aktivit. 

Cílem této zprávy je představení výstupů dopadové části evaluace, která se prostřednictvím 

specifických a obecných dopadových otázek zaměřuje na to, zda byly naplněny očekávané změny 

a přínosy projektu, tedy zda má projekt předpokládané krátkodobé dopady, jaké aktivity k tomu 

vedly a jaké překážky bylo nutné k jejich naplnění překonat. Pro předložení výše zmíněného byly 

realizovány a analyzovány rozhovory s členy projektového týmu, s provázejícími a s neformálními 

pečujícími osobami. Byla realizována tři dotazníková šetření mezi účastníky vícedenních pobytů, 

akreditovaných vzdělávacích kurzů a tematických seminářů. Rovněž bylo provedeno pozorování na 

jednom z workshopů, které byly v rámci projektu naplánovány.  

Na úvod je nutné uvést, že značná část projektu probíhala během přísných protipandemických 

opatření, která měla vliv na jeho realizaci. Projektový tým se potýkal s překážkami, které se jim 

finálně podařilo překonat, a byly splněny indikátory projektu. Je důležité zmínit, že zpětná vazba 

všech zapojených neformálních pečujících do projektu byla ve všech směrech pozitivní, přestože 

se jedná o již třetí navazující projekt. Neformální péče je velkou psychickou i fyzickou zátěží a 

jakákoli snaha o její podporu je v tomto nelehkém úkolu důležitá. Projekt si stanovil za cíl zejména 

rozšiřovat informace o možnostech podpory péče, ale také skrze aktivity tuto podporu 

zprostředkovávat. Z pohledu evaluace, která je založena na sesbíraných datech nejen od 

neformálních pečujících, lze konstatovat, že i přes značné překážky se projekt podařilo úspěšně 

dokončit a podpořit nemalé množství neformálních pečujících.  
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1. POPIS PROJEKTU 

Projekt se zaměřoval na podporu neformální péče v MSK, a to prostřednictvím zvyšování 

kompetencí, sdílení informací a zkušeností, podpory mezioborové spolupráce, provázanosti 

jednotlivých oblastí ve vztahu ke složkám života neformálních pečujících, podpory v oblasti terapií 

a formou provázejících osob a nastavením systému pomoci pro přechod ze zdravotních zařízení do 

domácího prostředí. V rámci plánování projektu nebyli opomenuti ani sociální a zdravotničtí 

pracovníci, pro které byly naplánovány vzdělávací akce a semináře. Projekt byl realizován jako již 

třetí v pořadí a reagoval na stále aktuální téma problematiky podpory neformální péče. Aktivity 

projektu, které se v předchozích letech ukázaly, jako úspěšné byly zařazeny rovněž do tohoto 

projektu, nicméně zadavatelé projektu při jeho plánování mysleli také na nutnost rozšiřování a 

inovace služeb pro neformální pečující. Právě z tohoto důvodu byly do projektu zařazeny některé 

nové aktivity, které byly v rámci projektu pilotovány.  

Projekt a projekty, na které navazuje, svými aktivitami reagovaly na potřeby neformálních 

pečujících. Reflektovaly jednak specifické potřeby pečujících, potažmo svépomocných skupin a 

zároveň výstupy z přímého dotazování cílové skupiny pečujících a různých platforem setkávání. 

Opakovaný zájem neformálních pečujících a svépomocných skupin naznačuje, že dlouhodobá 

podpora této cílové skupiny je v MSK (a pravděpodobně nejen v něm) nutná a ze strany 

neformálních pečujících stále vyžadována.  

1.1 Klíčové aktivity projektu 

KA1 Vícedenní pobyty 

Cílem této aktivity bylo poskytnout neformálním pečujícím příležitost pro vzájemné sdílení pocitů 

a zkušeností s dalšími pečujícími z kraje, kteří jsou v podobné životní situaci, dále posílit jejich 

kompetence a nabídnout možnost poznání nových metod, technik a jiného vzdělávání s ohledem 

na druh onemocnění/postižení člena rodiny a v neposlední řadě poskytnout jim i jejich rodinám 

prostor pro strávení společného, volného času aktivním způsobem mimo domácí prostředí. Se 

stejným problémem se potýkají také neformální pečující/rodiče sdruženi ve svépomocných 

skupinách, kteří navíc mají s přímou organizací obdobných akcí minimální zkušenost. První klíčová 

aktivita tak zahrnovala realizaci vícedenních pobytů pro poskytovatele rané péče (KA 1.1.) a 

svépomocné skupiny (KA 1.2.). Realizaci této klíčové aktivity do značné části ovlivnila pandemie 

covid-19, kdy byla z důvodu protipandemických opatření její realizace na určitou dobu zcela 

pozastavena. Přesto se podařilo realizačnímu týmu aktivitu úspěšně ukončit. Podrobně je proces 

realizace této klíčové aktivity a překážky, které při ní nastaly, popsán v Průběžné evaluační zprávě.  
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KA2 Podpora neformální péče 

Klíčová aktivita Podpora neformální péče byla tvořena ze dvou podaktivit. První podaktivitou byl 

Balíček svépomoci (2.1) jehož cílem byla podpora sdružování neformálních pečovatelů tak, aby 

mohli navzájem sdílet své zkušenosti, starosti i dobrou praxi, aktivně trávit volný čas, podporovat 

se v nelehkém údělu, zaměřit se na psychohygienu a prevenci syndromu vyhoření, který s sebou 

dlouhodobá neformální péče může přinášet, či zvýšit své kompetence při péči o člena rodiny, o 

kterého pečují. Šlo především o dovednosti napomáhající pečujícímu a soudržnosti rodiny, znalosti 

nových metod a technik s ohledem na druh onemocnění/postižení dítěte či dospělého, znalosti 

nových speciálních pomůcek, odborné literatury a dalších aktuálních novinek z oblasti konkrétního 

druhu onemocnění/postižení dítěte či dospělého. Neméně důležité byly nezbytné praktické 

znalosti využívání možností místní komunity, blízkých, sociálních služeb, škol, institucí a dalších 

příležitostí, které povedou k co nejvyšší možné míře zapojení do běžného života. Balíček svépomoci 

byl aktivitou, která již byla v takovéto podobě realizována v předchozích projektech, její příprava 

tedy nebyla tak náročná jako u pilotovaných aktivit. Během evaluace bylo zjištěno, že ačkoli se 

jedná o opakující se aktivitu, stále existuje prostor pro její vylepšení, což se do jisté míry v tomto 

projektu povedlo (rozepsáno v kapitole Výstupy evaluace). Podakaktivita Podpora pečujících osob 

skrze terapie (2.2.) byla novou aktivitou a nenavazovala tedy na předchozí projekty. Dle slov členů 

realizačního týmu se jednalo o pilotní odzkoušení nové možnosti podpory neformálních pečujících, 

což sebou přinášelo mnohá rizika. Vzhledem k tomu, že se jednalo o aktivitu, která v takovéto 

podobě ještě nebyla realizována, její příprava se tak neopírala o zkušenosti z předchozích projektů. 

Realizaci této aktivity provázelo hned několik překážek, které měly negativní dopad na její rozsah. 

Překážky, které bylo nutné v rámci procesu realizace překonat, jsou podrobně rozepsány 

v Průběžné evaluační zprávě.  

KA3 Vzdělávání a tematické semináře 

Klíčová aktivita 3 byla rovněž tvořena ze dvou podaktivit. První podaktivitou bylo Vzdělávání (3.1) 

jehož cílem byl rozvoj kompetencí pečující osoby, a to především v komunikaci, zvládání 

každodenních situací a lepšího zvládání role pečující osoby. Dalším cílem této podaktivity bylo 

vzdělávání pracovníků, kteří se v rámci své pracovní činnosti podílejí na aktivitách souvisejících s 

přechodem z nemocničního zařízení do domácího prostředí a mohou tak ovlivnit, a v rámci své 

činnosti usnadnit, pečujícím osobám zvládnutí této situace. Druhou podaktivitou byly Tematické 

semináře (3.2). Cílem této podaktivity bylo posílit podporu směřovanou k neformálním pečujícím, 

dále podpořit zvýšení kompetencí neformálních pečovatelů směrem k samotné péči o osobu se 

zdravotním postižením ve vztahu k aktuálním potřebám, s nimiž se v neformální péči potýkají, 



                                                                                                             

6 
 

Klasifikace informací: Neveřejné 

posílit jejich roli pečujícího, včetně umožnění načerpání další potřebné energie a nabídnout tak 

pečovatelům možnosti, které jsou pro ně mnohdy nedostupné. Ačkoli se realizace těchto aktivit 

opět zproblematizovala z důvodů protipandemických opatření (blíže rozepsáno v Průběžné 

evaluační zprávě), podařilo se klíčovou aktivitu úspěšně ukončit.  

KA4 Podpora domácí péče 

Prvním způsobem realizace aktivity bylo propojení spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními, 

sociálními službami, obcemi a dalšími možnostmi návazných služeb. Tato část aktivity byla zajištěna 

prostřednictvím odborných specialistů a odborné skupiny, šířením informací, aplikací do praxe a 

metodickou podporou. V rámci realizace aktivity byla sestavena odborná skupina, která vytvořila 

metodickou podporu ve formě brožury a dále pak podklady pro šíření informací týkajících se 

podpory neformálních pečujících skrze provázející osoby (letáky, televizní spoty). Všechny výstupy 

této podaktivity byly splněny a úspěšně prezentovány na workshopech. Druhým způsobem 

zajištění aktivity byla podpora pečujících prostřednictvím provázejících osob. S ohledem na to, že 

pro cílovou skupinu neformálních pečujících je tato aktivita nabízena poprvé, byla v rámci aktivity 

realizována pilotně, a to na 4 místech v MSK. Bylo vybráno nakonec 6 provázejících osob, které 

poskytovaly provázení na území měst Český Těšín, Jablunkov a Třinecko, Frýdek-Místek, Havířov a 

Opavu s přilehlými obcemi. Do realizace aktivity, která byla postavena na osobních kontaktech 

zejména mezi pečujícími a provázejícími vstoupila pandemie covid-19 a došlo k výraznému 

omezení osobních kontaktů. Provázení tedy během omezení setkávání probíhalo zejména 

telefonickou formou. Aktivitu se podařilo splnit, nicméně úspěšnost plnění byla závislá na poptávce 

pečujících a ta se v jednotlivých obcích lišila (rozepsáno níže v kapitole Výstupy evaluace).  

1.2 Cíle, očekávané změny a přínosy projektu 

V následujícím textu popisujeme cíle, očekávané změny a přínosy projektu. Popis toho, kam měl 

projekt dospět a jaké změny si na počátku kladl za cíl, se jeví jako nezbytný, neboť některé 

z evaluačních otázek se zaměřují právě na to, zda bylo v rámci projektu dosaženo těchto 

očekávaných změn a zda projekt opravdu přinesl to, co bylo plánováno.  

Cílem projektu bylo informovat, vzdělat a podpořit min. 80 pečujících osob – neformálních 

pečovatelů, tak aby znali možnosti efektivního řešení své nepříznivé sociální situace v návaznosti 

na možnou podporu ze strany sociálních či jiných služeb. Dalším cílem bylo vzdělat cca 20 osob – 

sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, kteří absolvovali vzdělávání v rozsahu 

vyšším než 40 hodin. Třetím cílem projektu bylo nabídnout pomoc pro neformální pečovatele v 

době, kdy jejich blízká osoba, závislá na pomoci jiné fyzické osoby, přechází ze zdravotnického 
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zařízení do domácí péče. To, zda bylo dosaženo stanovených cílů projektu, řešíme níže v textu 

v rámci odpovědí na evaluační otázky, přičemž vycházíme z dat, která jsme sesbírali během 

realizace evaluace prostřednictvím různých metod uvedených v kpt. 2.2. 

Mimo stanovené cíle však byly pro projekt podstatné také očekávané změny a přínosy, neboť dle 

nich byly plánovány klíčové aktivity projektu. Díky projektu mělo u neformálních pečujících dojít 

ke změně ve způsobu orientování se v oblasti řešení nepříznivé sociální situace a oblastech 

souvisejících s péčí a onemocněním/postižením pečované osoby. Zamýšlenou změnou v tomto 

směru mělo být to, že neformální pečující po absolvování některé z aktivit, které k tomuto byly 

určeny, budou vědět na koho se v případě nepříznivé situace obrátit či jak ji řešit. Dále se pak 

neformální pečující měli díky projektu dozvědět (naučit se) jak mohou trávit volný čas mimo 

prostředí domova, tedy jaké služby z projektu mohou využít pro ulehčení si od svého nelehkého 

úkolu. Další plánovanou změnou bylo vytvoření adekvátní nabídky vzdělávání pro pracovníky ve 

zdravotnictví, v sociální oblasti, ve státní správě a dalších pracovníků, kteří mohou mít vliv na 

pomoc a podporu směřovanou k neformálním pečujícím při přechodu pečované osoby do 

domácího prostředí. V neposlední řadě se projekt zaměřil na podporu multidisciplinární 

spolupráce ve smyslu zapojení různých vzdělávacích institucí. Definovanou změnou pak bylo to, že 

prostřednictvím zapojení vzdělávacích institucí, a to vysokých či vyšších odborných škol, má dojít k 

přenosu informací, příkladu dobré praxe, a možnému ovlivnění přípravy budoucích sociálních 

pracovníků.  

Z předpokládaných změn vyplývají také přínosy projektu, které lze chápat jako krátkodobé dopady 

projektu. Realizátoři projektu předpokládali, že projekt bude mít pro neformální pečující přínos 

v podobě zvyšování informovanosti o dostupnosti služeb, a jejich využitím jim umožní trávení 

volného času, poskytnou prostor pro aktivní odpočinek, relaxaci či sdílení. Tyto aktivity projektu 

pak měly mít přínos ve smyslu snižování sociální izolace neformálních pečujících a měly podporovat 

jejich sociální začleňování, snížení rizika syndromu vyhoření při dlouhodobé péči o svého blízkého. 

Realizátoři projektu také předem definovali přínos projektu v oblasti vzdělávání a navyšování 

kompetencí nejen u neformálních pečujících, ale také u pracovníků ve zdravotnictví, v sociální 

oblasti, ve státní správě a dalších pracovníků, kteří mohou mít vliv na pomoc a podporu 

směřovanou k neformálním pečujícím při přechodu pečované osoby do domácího prostředí. 

V neposlední řadě měl projekt přinést podporu neformálním pečujícím, a to prostřednictvím 

osvětových aktivit, mezi které patří brožura "Malý průvodce pro velké hrdiny – nebojte se pečovat" 

se základními informacemi, letáky pro jednotlivé okresy v MSK, televizní spoty a zapojení 

vzdělávacích institucí.  
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Těchto očekávaných přínosů mělo být v rámci projektu dosaženo prostřednictvím klíčových aktivit, 

kterými byly vícedenní pobyty, podpora neformální péče, vzdělávání a tematické semináře, 

podpora domácí péče a v neposlední řadě samotná evaluace těchto projektových aktivit. 

2. POPIS EVALUACE 

Projekt byl realizován od 1. 3. 2020 do 30. 11. 20221, přičemž samotná evaluace projektu započala 

v květnu 2020. Podstatná část projektu byla realizována v období přísných protipandemických 

opatření, což se promítlo do plnění cílů jednotlivých klíčových aktivit. Napřímo pandemie na 

určitou dobu úplně pozastavila možnost realizace klíčové aktivity 1, kdy bylo na základě vládních 

opatření nutné omezit setkávání osob na minimum, a tudíž nebylo možné realizovat vícedenní 

pobyty. Další aktivitou, jejíž realizace byla přímo ovlivněna pandemií, byla aktivita provázení skrze 

neformální pečující, kteří se často starají o nemocné osoby náchylnější k nákaze, což vedlo z jejich 

strany k obavě z osobního setkání s provázející osobou.  

Cílem evaluace bylo zhodnotit jak průběh (proces) projektu, tak jeho výstupy a krátkodobé dopady. 

Díky tomu, že se jedná již o třetí projekt tohoto typu v pořadí, evaluace si rovněž kladla za cíl zjistit, 

zda všechny aktivity stále dosahují tíženého efektu. Na druhou stranu projekt obsahoval nové 

aktivity, kde bylo naopak úkolem evaluace zhodnotit, zda a jak by mohly být do budoucna pro 

cílovou skupinu neformálních pečujících přínosné. Průběžná evaluační zpráva, která byla druhým 

výstupem evaluace, byla přijata v listopadu 2021. V rámci průběžné evaluace byly realizovány 

metody sběru dat, které se vázaly na již zahájené klíčové aktivity, neboť většina aktivit byla 

zpožděna či pozastavena z důvodu probíhající pandemie covid-19. Průběžná evaluační zpráva se 

zaměřovala na zodpovězení procesních evaluačních otázek. Většina metod však byla realizována 

až v nadcházejícím období a jejich výstupy jsou obsaženy v předkládané Závěrečné evaluační 

zprávě, která odpovídá na obecné a specifické dopadové evaluační otázky. 

2.1  Evaluační design 

Jako evaluační přístup byla zvolena teorií vedená evaluace, neboť projekt jako takový měl za cíl 

vyvolat a podpořit sociální změny v oblasti neformální péče. Úkolem vstupní evaluace v tomto 

ohledu bylo identifikovat krátkodobé a dlouhodobé cíle projektu a dále pak v rámci procesní 

evaluace pomocí zvolených metod mapovat podmínky, které je nutné splnit pro jejich naplnění. 

Požadované dopady, tedy změny, jsou chápány jako cesta k dosažení dlouhodobých cílů, které mají 

 
1 Původně byla realizace projektu naplánována do 30. 6. 2022. Z důvodu opatření proti šíření pandemie 
covid-19 byl projekt prodloužen Do 30.11.2022. 
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mít požadovaný pozitivní vliv na danou sociální oblast. Podrobně je design evaluace rozepsán ve 

Vstupní evaluační zprávě.  

Jak již bylo zmíněno výše, Průběžná evaluační zpráva obsahuje odpovědi na procesní evaluační 

otázky, které se zaměřovaly na to, zda jsou skrze naplánované klíčové aktivity a jejich podaktivity 

plněny hlavní cíle projektu, tedy zda dochází k podpoře neformálních pečujících tak, aby znali 

možnosti efektivního řešení své nepříznivé sociální situace v návaznosti na možnou podporu ze 

strany sociálních či jiných služeb. Dále pak, zda dochází ke vzdělávání sociálních pracovníků a 

pracovníků v sociálních službách, a nakonec zda je nabízena pomoc neformálním pečujícím, v době, 

kdy jejich blízká osoba přechází ze zdravotnického zařízení do domácí péče. Předkládaná Závěrečná 

evaluační zpráva se skrze obecné a specifické dopadové otázky zaměřuje na přínos a využitelnost 

výstupů projektu, ale také na to, zda projekt splnil jednotlivé cíle směrem k neformálním pečujícím, 

kteří byli hlavní cílovou skupinou projektu. Jednotlivé evaluační otázky a odpovědi na ně jsou 

uvedeny v následující kapitole.  

2.2 Použité metody  

Pro zodpovězení dopadových evaluačních otázek byly využity následující metody sběru dat:  

Polostrukturované rozhovory: 

− se členy realizačního týmu, které se zaměřovaly na to, zda byl projekt navržen tak, aby 

očekával požadované změny a přínosy, zda byly naplněny stanovené cíle, na 

využitelnost výstupů, co vše vedlo k úspěšné realizaci projektu a jaké překážky bylo 

nutné překonat, 

− s neformálními pečujícími využívajícími služeb terapií2, které se zaměřovaly na to, zda 

a v čem jsou pro ně terapie přínosné, 

− s provázejícími osobami, které se zaměřovaly na to, jak se neformální pečující 

vypořádávají s problémy spojenými s přechodem pečovaného ze zařízení do domácího 

prostředí, jaké potřeby se u nich nejčastěji vyskytují a jaké informace/služby jsou pro 

ně v tomto období důležité. 

 

 

 
2 V původním evaluačním plánu měla být s neformálními pečujícími, kteří využívají službu terapií realizována 
Focus Group. Nicméně během oslovování participantů s prosbou o zapojení se do evaluace vyšlo najevo, že 
z důvodu řešení citlivého tématu upřednostňují individuální rozhovor. Proto byla Focus Group nahrazena 
polostrukturovanými individuálními rozhovory.  
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Dotazníková šetření: 

− s neformálními pečujícími, kteří absolvovali vícedenní pobyty, kdy bylo cílem zjistit, 

zda jsou neformální pečující schopni, díky programu vícedenních pobytů, lépe nacházet 

taková řešení, která jim pomohou zlepšit jejich nepříznivou sociální situaci či zda se díky 

pobytům dokáží lépe orientovat v těch oblastech, které souvisejí s péčí a 

onemocněním/postižením pečované osoby, 

− s účastníky vzdělávacích akcí (vzdělávání a tematických seminářů), kdy bylo zjišťováno, 

zda vzdělávací akce splnila jejich očekávání, zda mohou získané poznatky využít v praxi 

nebo zda byli spokojeni s nabídkou, obsahem či realizací akcí. 

Pozorování 

− evaluátoři se rovněž účastnili jednoho z workshopů KA4, přičemž cílem bylo sesbírat 

data, která přispějí k zodpovězení evaluačních otázek zaměřujících se na to, jaké 

potřeby se u neformálních pečujících objevují, jaké informace jsou pro ně důležité, 

s jakými problémy se vypořádávají při přechodu pečovaného ze zařízení do domácího 

prostředí. V neposlední řadě se evaluátoři zaměřovali na to, zda docházelo k navázání 

mezioborové spolupráce. 

Desk Research 

− projektové dokumentace, závěrečné zprávy k podaktivitě terapií, brožury, letáky, tv 

spoty. 

3. VÝSTUPY EVALUACE  

Následující kapitola obsahuje interpretované a graficky zpracované výstupy z dotazníkových 

šetření, v další části je strukturována dle evaluačních otázek. První sadu otázek tvoří celkem 

sedmnáct evaluačních otázek, které jsou rozděleny do tematických bloků dle jejich zaměření. 

Druhou sadou otázek je pět obecných evaluačních otázek, které se zaměřují na úspěšnost projektu 

jako celku. U každé evaluační otázky je vždy uvedeno, které metody byly použity pro její 

zodpovězení.  

3.1 Výstupy z dotazníkových šetření 

Metoda sběru dat prostřednictvím dotazníkového šetření byla použita u KA1 Vícedenní pobyty a 

KA3 Vzdělávání a tematické semináře. V této podkapitole uvádíme výstupy z dotazníků, které se 

mimo otázky týkající se organizace, technického zabezpečení a práce lektorů zaměřovaly například 
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na to, zda je účastníci považovali za přínosné, co jim pobyty/vzdělávací akce přinesly či naopak zda 

něco postrádali. Dotazníky byly sestaveny na základě evaluačních otázek, a proto také data z nich 

získaná posloužila k jejich zodpovězení. Distribuce online dotazníků probíhala ve spolupráci 

s externími dodavateli jednotlivých aktivit (realizátory vícedenních pobytů, akreditovaných 

vzdělávacích kurzů a tematických seminářů). S prosbou o vyplnění dotazníku byli osloveni všichni 

účastníci těchto akcí. Pro účely evaluace bylo finálně sesbíráno 546 vyplněných dotazníků 

za vícedenní pobyty, 122 dotazníků za vzdělávání a 69 dotazníků za tematické semináře. Celkem 

tedy bylo pro účely evaluace sesbíráno a analyzováno 737 dotazníků. 

Výstupy z dotazníků za vícedenní pobyty 

Celkem bylo realizováno 37 vícedenních pobytů, kterých se účastnilo 1377 pečujících včetně 

dětí/hendikepovaných osob. Během pobytu se neformální pečující účastnili různých přednášek 

s odborníky, trávili čas sdílením vlastních zkušeností s ostatními a relaxací. Neformální pečující byli 

požádáni o zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 546 

účastníků. Dotazníky se zaměřovaly jak na zhodnocení organizační části pobytu (harmonogram, 

stravování, přednášky aj.), tak na to, co se během pobytu neformální pečující dozvěděli, co je trápí 

aj., ale také například na to, zda jim při pobytu něco chybělo. Na dotazník odpovědělo 341 žen (62 

%), 158 můžu (29 %), 3 účastníci zvolilo možnost „jiné“ (3 %) a 44 (8 %) jich na tuto otázku 

neodpovědělo.  Na otázku věku neodpověděla menší polovina dotazovaných (40 %). Z těch, kteří 

odpověděli (325) jich bylo nejméně v kategorii 18-29 (3 %) a v kategorii 65+ (3 %). Podobně 

početné skupiny tvořili respondenti v kategoriích 30-39 (19 %) a 40-49 (20 %).  

V první části dotazníku byli absolventi pobytů požádáni o zhodnocení pobytu. Konkrétně jsme se 

ptali na to, jak byli spokojeni s ubytováním, stravou, harmonogramem, prací doprovodného 

personálu, odborníky či přínosem přednášek. Výstupy z této baterie otázek byly sbírány zejména 

pro externího dodavatele zakázky vícedenních pobytů, jakožto zpětná vazba na poskytované 

služby. Výstupy z této baterie otázek byly po každém jednotlivém pobytu zaslány externímu 

dodavateli a projektové manažerce. V Závěrečné zprávě proto již uvádíme jen celkové zhodnocení 

všech pobytů jeho účastníky.  

Obecně lze říct, že účastníci pobytů byli s poskytovanými službami spokojeni. S ubytováním, tedy 

jeho dostupností, vhodností, vybavením apod., bylo velmi či spíše spokojeno více než devět desetin 

dotázaných (95 %). Neutrální odpověď, tedy ohodnocení 3 (na škále 1-5) zvolila 4 %. Spíše či velmi 

nespokojeno s ubytováním pak bylo pouze 1 %. O něco málo více (96 %) respondentů bylo velmi či 

spíše spokojeno se stravovacími službami (chuť a bohatost stravy, vstřícnost ke speciálním 

požadavkům apod.), 3 % respondentů zvolila možnost 3 a dohromady 1 % možno 4 či 5 (spíše a 
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velmi nespokojen/a). Dle dat bylo mnoho účastníků pobytů spokojeno s harmonogramem pobytů 

(začátkem, koncem, časovou strukturou jednotlivých bloků apod.), neboť možnost velmi či spíše 

spokojen/a zvolilo 99 % dotázaných. Zbylé 1 % zvolilo možnost spíše nespokojen. Stejně pak byla 

hodnocena práce doprovodného personálu, jejich ochota, vstřícnost, empatie, angažovanost 

apod., kdy 99 % respondentů bylo s jejich prací velmi či spíše spokojeno a pouze 1 % bylo velmi 

nespokojeno. S odborníky, kteří vedli odborné přednášky, tedy s jejich přístupem, srozumitelností 

výkladu, odborností apod., bylo rovněž velmi či spíše spokojeno 99 % a pouze 1 % zvolilo možnost 

velmi nespokojen/a. Proběhlé aktivity či odborné přednášky byly velmi či spíše přínosné pro 97 % 

účastníků, neutrální odpověď zvolila 2 % a spíše či velmi nespokojeni s přínosem přednášek bylo  

1 % dotázaných. Text je shrnut v následujícím grafu. 

Graf č. 1: Hodnocení vícedenních pobytů účastníky. N=546 

 

V následující části byli neformální pečující skrze otevřenou otázku dotazováni, jaké 

problémy/těžkosti spojené s péčí nejčastěji řeší. V tabulce uvádíme jejich nejčastější odpovědi a 

jejich počty. Na tuto otevřenou otázku odpovědělo 258 respondentů, tedy necelé dvě čtvrtiny 

dotázaných (47 %). Jednoznačně nejčastěji pečující řeší zdravotní problémy pečované osoby (26 

%). S velkým rozestupem pak následuje špatné pokrytí služeb (8 %) a problémy v oblasti vzdělávání 

(5 %). 
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V druhé části otázky jsme se ptali na to, na koho se v případě nějakých problémů nejčastěji obrací 

s žádostí o pomoc. Na tuto otázku odpovědělo celkem 162 dotazovaných, přičemž dvě pětiny  

(41 %) z nich uvedly, že se obrací na pracovníky sociálních služeb, téměř jedna třetina (32 %) si 

chodí pro radu k různým specialistům (psychologům, logopedům apod.), více než desetina (11 %) 

hledá pomoc u své rodiny a dohromady 5 % u přátel či ve škole. Pro evaluaci byla podstatná otázka, 

zda se neformální pečující na pobytu dozvěděli něco nového, co jim jejich problémy a těžkosti 

pomůže lépe řešit. Pro více než tři pětiny (64 %) byly pobyty v tomto ohledu přínosné, více než 

desetina (14 %) měla opačný názor a více než pětina (22 %) zvolila odpověď „nevím“. Ti, kteří 

odpověděli, že se v rámci pobytu dozvěděli něco nového, byli požádáni, aby uvedli, co se naučili 

v rámci otevřené otázky. Tuto možnost využilo 257 respondentů. V následující tabulce uvádíme 

kategorizované odpovědi a jejich počty na otázku „Dozvěděl/a jste se na tomto vícedenním pobytu 

něco nového, co Vám pomůže lépe řešit tyto problémy/těžkosti spojené s péčí? Pokud ano, uveďte 

prosím, co nového jste se v tomto směru dozvěděl/a.“ 

  Tabulka 2: Nové znalosti/dovednosti účastníků pobytů. N=257 

  

Co se týče informací týkajících se onemocnění osoby, o kterou pečují, přes dvě pětiny dotázaných 

(42 %) odpověděly, že nové informace v rámci pobytu získaly. Přesně dvě pětiny (40 %) pak byly 

opačného názoru a necelá pětina (18 %) odpověděla, že neví. Také u této otázky jsme se těch, kteří 

zvolili odpověď ano, prostřednictvím otevřené otázky dotazovali, co nového se v tomto ohledu 

Tabulka 1: Nejčastěji řešené problémy z pohledu účastníků pobytů. N=258 

Získal/a jsem nové dovednosti (aktivní znalosti, nové metody, postupy atd.) 57

Získal/a jsem nové zkušenosti od ostatních účastníků 32

Naučil/a jsem se nové relaxační techniky 22

Naučil/a jsem se nové komunikační techniky 22

Naučil/a jsem se lépe se vyrovnat se svou situací 18

Naučila/a jsem se lépe zvládat stres 9

Získala jsem nové znalosti z oblasti práva 5

Celkem 257

Získal/a jsem nové informace (pasivní znalosti jako informace o pubertě, 

škola, nové kontakty na služby atd.) 92

Zdravotní problémy pečované osoby 140

Špatné pokrytí služeb 46

Problémy v oblasti vzdělávání 29

Nedostatek času na sebe 14

Psychické problémy 11

Bezbariérovost prostředí 7

Strach z budoucnosti 5

Zapojení se do normálního života 4

Nevyhovující bydlení 2

Celkem 258
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dozvěděli. Možnost využilo 103 respondentů. Jejich kategorizované odpovědi a počty jsou opět 

uvedeny v následující tabulce. 

 

 

Prostřednictvím otevřené otázky jsme rovněž zjišťovali, zda se neformální pečující během pobytu 

seznámili s novými metodami či technikami, které jim při péči mohou pomoci. Téměř tři pětiny  

(59 %) se při pobytu s nějakou novou technikou či metodou seznámily, méně než pětina (18 %) 

uvedla, nikoli a téměř jedna čtvrtina (24 %) zvolila odpověď „nevím“. V otevřené otázce se k novým 

technikám a metodám vyjádřilo 161 respondentů. Následující tabulka opět uvádí kategorizované 

odpovědi a jejich počty.  

 

 

 

 

 

 

 

   Tabulka 3: Nové informace o nemoci z pohledu účastníků pobytů. N=103 

Prohloubil/a jsem si znalosti o onemocnění, lépe nemoc pochopil/a 35

Dozvěděl/a jsem se zkušenosti ostatních pečujících 23

Dozvěděl/a jsem se něco nového o souvisejících sociálních službách (např. nárok na dávku aj.) 11

Dozvěděl/a jsem se nové informace o vzniku a průběhu nemoci 11

Lépe jsem pochopil/a prožívání opečovávaného 10

Naučil/a se jak lépe přistupovat ke komunikaci s opečovávaným 9

Dozvěděl/a jsem se nové informace o tom, co nemoc může přinést do budoucna 4

Celkem 103

Techniky zvládání stresu a relaxace
43

Nové terapie 29

Nové strategie komunikace 28

Metody fyzického cvičení 22

Metody učení 14

Jak pracovat sám/sama se sebou 10

Metody práce s nemocným 7

Práce s časem 5

Nové metody léčení 3

Celkem 161

Tabulka 4: Nové metody/techniky, které se účastníci pobytů naučili. N=161 
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Následující graf shrnuje výše zmíněné. V rámci dotazníku jsme neformální pečující požádali, aby u 

každého tvrzení odpověděli, zda se danou věc naučili/dozvěděli během pobytu. Téměř devět 

desetin účastníků (89 %) se díky pobytům dozvědělo, proč je pro ně nezbytné umět relaxovat 

(včetně toho, jak předcházet syndromu vyhoření a přetížení) a mimo péči o svou blízkou osobu mít 

také vlastní zájmy. Stejný počet účastníků (89 %) se díky pobytům dozvěděl, jak trávit volný čas 

společně s osobou, o kterou pečují. Čtyři pětiny (81 %) se naučily nové techniky relaxace, přes tři 

čtvrtiny (77 %) získaly nové informace o tom, kde najít nabídku dostupných volnočasových aktivit. 

Bez mála sedm desetin (68 %) pečujících, kteří vyplnili dotazník, díky pobytu získalo informace o 

různých sdruženích a spolcích v jejich okolí a přes tři pětiny (63 %) si z pobytů odnesly kontakty na 

svépomocné skupiny. V kategorii jiné v rámci, které odpovídalo 11 % dotázaných, se objevovaly 

odpovědi jako „informace o nových kroužcích“, „informace o outdoorových aktivitách“, „speciální 

televizní programy“ aj.  

 

Možnost sdílení vlastních zkušeností s ostatními pečujícími, která je pro tuto cílovou skupinu 

velmi důležitá, mělo (dle získaných dat) 94 % dotázaných. Pouze 1 % uvedlo, že tuto možnost 

nemělo a 5 % neumělo na otázku odpovědět. Na otázku, zda jim sdílení (informací, pocitů, 

problémů) s ostatními pečujícími pomáhá lépe zvládat péči, odpovědělo 89 % ano, 2 % ne a 9 % 

nevím.  

Pro projektový tým bylo také podstatné, zda existovalo něco, co účastníci v rámci pobytů 

postrádali, neboť je do budoucna plánován projekt s aktivitami zaměřenými na vícedenní pobyty. 

Přes devět desetin (92 %) však během pobytu nic nepostrádalo. Zbylých 8 % dotázaných uvedlo, že 

jim například chyběl bazén, více informací, cvičení, ezoterika, psychohygiena či praktičtější 

informace. V rámci poslední otevřené otázky měli neformální pečující možnost slovně se k pobytu 

Graf č. 2: Nové informace/dovednosti, které účastníci pobytů získali. N=546. 
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vyjádřit. Toho využilo 6 % dotázaných. Často se objevovaly žádosti o další podobné vícedenní 

pobyty, žádosti o prodloužení pobytů na více dní, či poděkování za organizaci. 

 

Výstupy z dotazníků za akreditované vzdělávací kurzy 

Celkem bylo realizováno 8 akreditovaných vzdělávacích kurzů prostřednictvím dvou externích 

dodavatelů. Kurzy se zaměřovaly na téma alternativní komunikace, krizové intervence, práce 

s lidmi s autismem, manipulace s imobilním klientem a rehabilitace. Reakce absolventů kurzů byly 

v naprosté většině kladné a u žádné z položených otázek ani jeden z účastníků na škále 1-5 (kdy 4 

- spíše nespokojen a 5 - velmi nespokojen) nezvolil možnost 4 nebo 5. Následující interpretace 

výsledků pracuje s celkovým souborem 122 respondentů. Dotazníky dohromady vyplnilo 113 žen 

a 7 mužů (2 účastníci na otázku neodpověděli). Akreditované vzdělávací kurzy byly spíše určeny 

pro sociální a jiné pracovníky, čemuž odpovídalo i složení. Na dotazníky odpovědělo 104 sociálních 

pracovníků a 18 neformálních pečujících.  

S technickým zajištěním vzdělávání, do čehož spadala například dostupnost místa konání, 

možnost parkování, vybavení vzdělávacích prostor či sociální zázemí, byli velmi či spíše spokojeni 

téměř všichni účastníci, přesně 97 %. Podobně účastníci hodnotili rozsah vzdělávání (počet 

dní/hodin), kdy 98 % zvolilo odpověď velmi či spíše spokojen. Rovněž s kvalitou předávaných 

informací bylo velmi či spíše spokojeno 97 % absolventů kurzů. Nejvíce však účastníci ocenili 

prostor pro diskusi, kdy odpověď velmi či spíše spokojen zvolilo 99 % dotázaných. Získané 

informace hodnotilo 97 % respondentů jako velmi či spíše přínosné. Z těchto výstupů je tedy 

zřejmé, že účastníci akreditovaných vzdělávacích kurzů byli s jejich organizací, obsahem či 

rozložením spokojeni. Zároveň je nutno poznamenat, že bylo realizováno celkem 8 kurzů 

prostřednictvím 2 dodavatelů a při jejich realizaci se prostřídalo několik lektorů. Data tedy nejsou 

výstupem pouze účastníků jednoho kurzu, což ještě více podporuje jejich věrohodnost. Následující 

obrázek zobrazuje odpovědi na popsané otázky prostřednictvím grafu.  



                                                                                                             

17 
 

Klasifikace informací: Neveřejné 

Graf č. 3: Hodnocení vzdělávání účastníky. N=122. 

 

Na otázku, zda účastníci získali během vzdělávání nové informace (poznatky), které využijí při 

práci s opečovávanými osobami a v případě sociálních pracovníků a pracovnic také při práci s 

neformálními pečujícími, odpovědělo 120 respondentů (96 %) ano. Pouze jeden účastník kurzu 

(1 %) se s touto odpovědí neztotožňoval. Jako důvod uvedl svou 9letou praxi. Dle výstupů obsah 

kurzů splnil očekávání 117 účastníků (96 %), přičemž 5 absolventů kurzů (4 %) bylo opačného 

názoru. Pro dva účastníky náplň kurzu neodpovídala jejich vykonávané práci, další dva by ocenili 

více praktických ukázek a jeden účastník od kurzu očekával něco jiného „než nácvik emočně-

podpůrného rozhovoru s neadekvátní zpětnou vazbou lektorky“.  

Následující tabulka zobrazuje seznam věcí (společně s počtem odpovědí), které absolventi 

vzdělávacích kurzů uvedli v otevřené otázce jako nejzajímavější.  
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Podobně pozitivně tak, jako předchozí body, hodnotili účastníci lektory. Velmi či spíše spokojeno 

bylo 99 % účastníků s připraveností lektora. Tedy s připravenými materiály, prezentaci a další. 

Dalším bodem, který absolventi kurzu hodnotili, bylo vedení kurzu, tedy časové rozložení či 

vymezený prostor pro sdílení. Se způsobem vedením vzdělávací akce bylo velmi či spíše spokojeno 

98 % účastníků. Stejný počet dotazovaných zvolil možnost velmi či spíše spokojen u otázky, která 

se ptala na prezentační dovednosti lektora, což v sobě zahrnovalo mimo prezentaci samotnou také 

to, jak uměl lektor účastníky pobavit či zaujmout. Jednoznačně nejvíce byli absolventi kurzů 

spokojeni s odborností lektorů, neboť možnost velmi či spíše spokojen dohromady zvolilo 100 % 

respondentů. 

 

 

Tabulka 5: Nejzajímavější prvky vzdělávání dle účastníků. N=174. 

Graf č. 4: Hodnocení lektora účastníky vzdělávacích kurzů. N=122. 

Praktické ukázky (různá jiná cvičení) 32

Polohování klienta 24

Míčkování 20

Přístup lektora/ky 17

Příklady z praxe (vč. videí) 12

Nácvik 10

Diskuze, kazuistiky 10

Masáž 10

Relaxační techniky/cvičení pro personál 10

Vše 9

Nic 4

Jiné 16

Celkem 174
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Možnost slovně okomentovat absolvovaný kurz využilo 38 absolventů. Nejčastější poznámky ke 

kurzům jsou uvedeny v následující tabulce. Mimo pozitivní ohlasy zahrnující celkovou spokojenost 

s kurzem, profesionalitu lektorů, pozitivní zpětnou vazbu směrem k organizaci kurzů či poděkování 

za možnost sdílení, se objevily také výtky či rady pro realizátory kurzů do budoucna. Mezi tuto 

negativní zpětnou vazbu lze řadit například krátkou pauzu na oběd, absenci některých pomůcek či 

špatnou viditelnost obrázků v prezentaci. Do seznamu byly vybrány pouze ty, které se 

v odpovědích opakovaly alespoň dvakrát, zbylé jsou uvedeny pod kategorií „jiné“. 

Tabulka 6: Komentáře účastníků ke vzdělávání. N=48. 

 

Účastníci kurzu byli požádáni o sdělení, jaká další vzdělávací témata by v budoucnu uvítali. Jejich 

odpovědi shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 7:Zájem účastníků o vzdělávání do budoucna. N=39. 

 

V reflexi na výstupy z dotazníků za akreditované vzdělávací kurzy lze říct, že účastníci byli s kurzy 

spokojeni, a to jak s jejich organizací, tak s obsahem či přístupem a odborností lektorů.  

 

Výstupy z dotazníků za tematické semináře 

Celkem bylo realizováno 8 tematických seminářů, které byly určeny primárně neformálním 

pečujícím a zaměřovaly se na finanční gramotnost, sociálně právní oblast, projektové řízení, 

Krátká pauza na oběd (1/2h) 9

Celková spokojenost s kurzem 3

Absence některých pomůcek pro praktickou ukázku 3

Obrázky šly špatně vidět 3

Profesionalita a přístup lektorů/lektorek 3

Pozitivní zpětná vazba k organizaci a informovanosti 3

Osvědčení vydané pod jiným kurzem 2

Poděkování za prostor pro sdílení emocí 2

Jiné 20

Celkem 48

Další/navazující kurzy krizové intervence 6

Práce s agresivním klientem a manipulativním chováním 5

Aktivizační a relaxační techniky 4

Bazální stimulace 4

Terapeutické výcviky (různé druhy) 3

Prevence syndromu vyhoření 2

Otevřený dialog 2

Jiné 13

Celkem 39
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relaxaci a psychickou kondici. Semináře realizoval jeden externí dodavatel a zpětná vazba 

účastníků byla, stejně jako u vzdělávání, velmi pozitivní. Následující interpretace výsledků pracuje 

s celkovým souborem 69 respondentů. Dotazníky dohromady vyplnilo 61 žen a 8 mužů.  

S technickým zajištěním seminářů, do čehož spadala například dostupnost místa konání, možnost 

parkování, vybavení prostor či sociální zázemí, byli velmi či spíše spokojeni téměř všichni účastníci 

(100 %). Podobně účastníci hodnotili rozsah seminářů (počet dní/hodin), kdy 99 % zvolilo odpověď 

velmi či spíše spokojen. Neutrální odpověď, tedy bod 3 na škále 1-5, zvolil jeden účastník (1 %). 

S kvalitou předávaných informací byli velmi či spíše spokojeni všichni absolventi seminářů (100 

%). Nácvik dovedností ohodnotilo velmi či spíše spokojen 66 respondentů (96 %). Tři z absolventů 

pak zvolili ohodnocení stupněm 3 (4 %). Účastníci kladně ohodnotili prostor pro diskusi, kdy 

odpověď velmi či spíše spokojen zvolilo 100 % dotázaných. Jako velmi či spíše přínosné získané 

informace hodnotilo rovněž 100 % respondentů. Z těchto výstupů je tedy zřejmé, že také účastníci 

tematických seminářů byli s jejich organizací, obsahem či rozložením spokojeni. Následující 

obrázek zobrazuje odpovědi na popsané otázky prostřednictvím grafu.  

 

Na otázku, zda účastníci získali během vzdělávání nové informace (poznatky), které využijí při 

práci s opečovávanými osobami, odpovědělo 69 respondentů (100 %) ano. Obsah semináře splnil 

očekávání 68 účastníků (99 %). Jeden účastník, jehož očekávání nebylo naplněno, důvod neuvedl. 

Následující tabulka zobrazuje seznam věcí (společně s počtem odpovědí), které absolventi 

tematických seminářů uvedli v otevřené otázce jako nejzajímavější. 

 

Graf č. 5: Hodnocení seminářů účastníky. N=69. 
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Stejně tak jako v případě vzdělávání, také účastníci seminářů hodnotili velmi pozitivně lektory. 

Všichni účastníci (100 %) byli velmi spokojeni s připraveností lektora. Tedy s tím, jaké měl 

připravené materiály, prezentaci a další. Dalším bodem, který absolventi seminářů hodnotili, byl 

způsob vedení semináře, tedy časové rozložení či vymezený prostor pro sdílení. S vedením bylo 

velmi či spíše spokojeno rovněž 100 % účastníků. Stejný počet dotazovaných zvolil možnost velmi 

či spíše spokojen u otázky, která se ptala na prezentační dovednosti lektora, což v sobě zahrnovalo 

mimo prezentaci samotnou také to, jak uměl lektor účastníky pobavit či zaujmout. Výjimku 

netvořilo ani hodnocení odbornosti lektorů, neboť s tou byli velmi spokojeni všichni zúčastnění 

(100 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnost slovně okomentovat absolvovaný seminář využilo 23 absolventů. Nejčastější poznámky 

k seminářům jsou uvedeny v následující tabulce. V odpovědích se nejčastěji objevovalo, že by 

Tabulka 8: Nejzajímavější prvky seminářů dle účastníků. N=78 

Graf č. 6: Hodnocení lektora účastníky seminářů. N=69. 

Přehled  a zkušenosti lektora 17

Praktické rady k projektům/dotacím/příspěvkům 17

Nové informace o relaxaci 14

Praktické ukázky 8

Diskuze/sdílení 6

Vše 6

Příklady z praxe 5

Muzikoterapie 5

Celkem 78
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účastníci uvítali více seminářů s podobným zaměřením, chválili a děkovali lektorům za vedení 

semináře. 

 

 

 

 

 

Stejně tak jako u vzdělávacích kurzů byli v rámci dotazníků požádáni také účastníci seminářů, o 

uvedení, jaké další témata seminářů, popř. kurzů by v budoucnu uvítali. Jejich odpovědi shrnuje 

následující tabulka. 

 

 

 

 

Z výstupů je jednak patrné, že účastníci seminářů byli jak s realizací, tak s obsahem i lektory 

spokojeni. Zároveň je však z dat zřejmé, že jsou neformální pečující vděční za možnost dozvědět se 

něco nového, co jim pomůže při péči o jejich blízkou osobu, a také za možnost relaxace a odpočinku 

od jejich nelehkého úkolu. 

3.2  Specifické dopadové otázky 

Jak již bylo zmíněno, specifické otázky jsou rozděleny do tematických bloků, přičemž každý z nich 

se zaměřuje na evaluaci jiné oblasti.  

 

Tyto evaluační otázky se zaměřují na to, zda projekt svými aktivitami (vícedenní pobyty, balíček 

svépomoci a terapie) přispěl k orientaci se neformálních pečujících v oblasti řešení nepříznivé 

sociální situace a oblastech souvisejících s onemocněním/postižením pečované osoby. Pro 

zodpovězení těchto otázek byly realizovány individuální polostrukturované rozhovory 

s neformálními pečujícími, kteří využívali možnost terapií a se členy realizačního týmu. Dále pak 

také dotazníkové šetření mezi neformálními pečujícími, kteří se účastnili vícedenních pobytů.  

Otázky vztahující se k přínosu vícedenních pobytů, balíčku svépomoci a terapiím 

 

 

Tabulka 9: Komentáře účastníků k seminářům. N=23. 

Tabulka 10: Zájem účastníků o semináře do budoucna. N=16. 

Seminář k psaní žádostí o dotaci, k projektům 2

Informace pro rodiče ke začleňování dětí do kolektivu po nemoci 2

Psychohygiena apod. 2

Jiné 5

Celkem 16

Potřeba více podobných seminářů 6 

Pochvala lektorům 4 

Potřeba delší časové dotace 2 

Jiné 11 

Celkem 23 
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Jsou neformální pečující schopni díky programu vícedenních pobytů lépe nacházet taková řešení, 

která jim pomohou zlepšit jejich nepříznivou sociální situaci? 

Ze zpětné vazby neformálních pečujících vyplývá, že téměř devět desetin (89 %) z těch, kteří se 

účastnili vícedenních pobytů a vyplnili dotazník, se díky aktivitám v rámci pobytů dozvědělo, proč 

je důležité myslet na sebe, chránit se před syndromem vyhoření a přetížení. Fakt, že si neformální 

pečující uvědomují, že péče o blízkou osobu na jejich psychiku vyvíjí obrovský tlak, který je potřeba 

nějakým způsobem kontrolovat a předcházet jeho negativním dopadům je velmi pozitivní zpětnou 

vazbou. Přes čtyři pětiny (81 %) těchto neformálních pečujících si z pobytů odneslo nové 

zkušenosti, jak pracovat s technikami relaxace, což rovněž podporuje prevenci proti syndromu 

vyhoření. Téměř sedm desetin (68 %) během pobytů rovněž získalo nové informace o tom, jaká 

sdružení, spolky či svépomocné skupiny mohou v jejich okolí navštívit a které jim pomohou lépe se 

vyrovnávat s nepříznivou sociální situací.  

Velmi podstatným zjištěním je, že pro téměř devět desetin (89 %) neformálních pečujících, kteří se 

zapojili do zpětnovazebního dotazníkového šetření, je sdílení jejich pocitů, zkušeností, informací či 

problémů, které řeší něčím, co jim pomáhá lépe zvládat péči o blízkou osobu. O to pozitivnějším 

faktem je, že 94 % mělo pocit, že mělo možnost během pobytu sdílet své vlastní zkušenosti 

s ostatními pečujícími. Mimo to, že sdílení má pro neformální pečující jakousi terapeutickou funkci, 

je to také zdroj informací přímo od někoho, kdo si prošel či prochází stejnou situací. Pro evaluaci 

byla podstatná otázka, zda se neformální pečující na pobytu dozvěděli něco nového, co jim jejich 

problémy a těžkosti pomůže lépe řešit. Pro více než tři pětiny (64 %) byly pobyty v tomto ohledu 

přínosné. Získali například nové informace, kontakty na služby, nové dovednosti, které zahrnovaly 

různé relaxační či komunikační techniky. Někteří z nich v otevřených otázkách přímo uváděli, že se 

díky aktivitám během pobytu naučili lépe se vyrovnat se svou situací či lépe zvládat stres (viz 

tabulka č. 2). 

Jsou neformální pečující schopni se lépe orientovat v těch oblastech, které souvisejí s 

onemocněním/postižením pečované osoby? 

V dotaznících byli neformální pečující požádáni, aby v otevřené otázce popsali, s jakými problémy 

se při péči nejčastěji potýkají. Na tuto otevřenou otázku odpovědělo 258 respondentů, tedy necelé 

dvě čtvrtiny dotázaných (47 %). Jednoznačně to jsou právě zdravotní problémy (26 %) pečované 

osoby, které tito lidé řeší. Během pobytů byly realizovány semináře na různá témata včetně těch, 

které se týkaly konkrétních onemocnění či handicapů, které se u opečovávaných osob objevují. Pro 

zodpovězení evaluační otázky pro nás proto bylo důležité, zda se účastníci během pobytů dozvěděli 

nějaké nové informace vztahující se právě k onemocněním/handicapům osob, o které pečují. Přes 



                                                                                                             

24 
 

Klasifikace informací: Neveřejné 

dvě pětiny dotázaných (42 %) odpovědělo, že nové informace v rámci pobytu získalo. Přesně dvě 

pětiny (40 %) pak byly opačného názoru a necelá pětina (18 %) odpověděla, že neví. Z těch, kteří si 

z pobytů odnesli nové informace, to znamenalo prohloubení si svých znalostí, což jim pomohlo 

situaci opečovávané osoby lépe pochopit. Pro některé to znamenalo, že se dozvěděli něco nového 

o souvisejících sociálních službách, nárocích na příspěvky apod. Někteří se dozvěděli nové 

informace o vzniku a průběhu nemoci, ale také to, co od nemoci čekat do budoucna. Jiné jsou díky 

těmto informacím schopni se svou blízkou osobou lépe komunikovat a vcítit se do její situace (viz 

tabulka č. 3). 

Z výstupů je patrné, že neformální pečující se mimo nové techniky a metody, které jim pomohou 

při péči o svou blízkou osobu, naučili také opečovávaným více naslouchat a vcítit se do jejich 

prožívání. Díky tomu jsou tedy schopni lépe se v nemoci/handicapu opečovávaných orientovat. 

Mimo to získali také informace o službách, spolcích a svépomocných skupinách, které jim při 

zvládání péče mohou pomoci.  

Jak pomáhají neformálním pečujícím a pečovaným činnosti/pomůcky zprostředkované 

prostřednictvím tzv. balíčku svépomoci? 

Neformální pečující balíček svépomoci využívají skrze svépomocné skupiny, které mohou skrze 

projekt čerpat nejrůznější vybavení či finance na zajištění přednášek, seminářů aj. aktivit. Co se 

týče pomůcek, většinou jde o požadavky na odbornou literaturu, rehabilitační prostředky, 

snoezelenové pomůcky, různé předměty využívané například při arteterapii (malířské potřeby aj.) 

a dalších relaxačních technikách. Každý z požadavků je posuzovány projektovým týmem a musí být 

zdůvodněn jejich účel. „Každá ta věc musí být vzhledem k té cílové skupině zdůvodnitelná, že ji 

opravdu bude využívat větší množství těch rodin, že to nebude jen pro jednu rodinu.“ Projektový 

tým se setkal s různými požadavky. „Našly se požadavky třeba na stany. V takovém případě jsme 

se osobně setkali s tou svépomocnou skupinou, řešili jsme, proč potřebují zrovna stany. Vysvětlovali 

nám to, a když nám to objasnili, tak už to nabylo konkrétní podoby a dávalo to smysl, to byl případ, 

kdy jsme si řekli, že dobře, že takhle to splní svůj účel.“ Některé z požadavků svépomocných skupin 

musely být projektovým týmem zamítnuty, neboť nesplňovaly nutnou potřebnost pro cílovou 

skupinu (např. kancelářské židle). Dle členky projektového týmu se však počty takovýchto 

neodůvodněných požadavků na pomůcky postupně snižovaly. Pomůcky pro neformální pečující 

slouží jako podpůrný materiál pro aktivity, které v rámci svépomocné skupiny plánují proto, aby se 

mohli společně setkávat, sdílet své pocity či relaxovat. Právě sdílení a pocit sounáležitosti se u 

neformálních pečujících ukazuje jako velmi podstatný, a proto také aktivita balíčku pomoci má pro 

projekt velký význam.  
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Pomůcky však nejsou jedinou věcí, o kterou mohou svépomocné skupiny v rámci balíčku pomoci 

žádat. Jednoznačně největší poptávka je po odbornících, lektorech, a to v oblastech sociálně právní 

pomoci, dávkového systému (ať už se jedná o pozůstalostní řízení, dědictví, důchodový systém a 

další). „Hodně se ptají na tyhle věci, zajímá je to, protože ti, o které pečují, stárnou, umírají, s tím, 

jak jde ta životní situace, tak ty úděly paralelně řeší.“ Svépomocné skupiny projevují velký zájem 

také o relaxační techniky. Objevily se témata jako „zdravá záda“, protože se pečující denně starají 

o své blízké osoby, které musí různě polohovat, což má negativní dopad na jejich fyzickou kondici. 

Stejně tak čelí velkému náporu po psychické stránce, proto využívají možnost terapeutických 

seminářů, v rámci kterých se mohou uvolnit. Mezi oblíbené patří muzikoterapie či canisterapie. 

Méně často, avšak ne zanedbatelně, neformální pečující skrze svépomocné skupiny využívali 

možnost pronájmů prostor či asistencí, což je možnost hlídání opečovávané osoby. 

V reflexi na to, co svépomocné skupiny nejčastěji z balíčku čerpají lze říct, že pomůcky a další 

aktivity, neformálním pečujícím pomáhají zejména k tomu, aby měli možnost relaxovat či získat si 

nové informace o tom, na co mají nárok. Dále si také prostřednictvím balíčku mohou, při svém 

nelehkém údělu alespoň částečně odpočinout a relaxovat, což je pro tuto cílovou skupinu velmi 

podstatné.  

V čem jsou pro neformální pečující a pečované terapie přínosné? Jak neformálním pečujícím 

terapie pomáhají zvládat péči o pečovaného? 

Podpora neformálních pečujících prostřednictvím terapií byla aktivitou novou, která nebyla 

v předchozích projektech realizována. Její realizaci doprovázely problémy s výběrovým řízením 

dodavatelů, které jsou blíže popsány v Průběžné evaluační zprávě. Tyto evaluační otázky se však 

zaměřují na přínos terapií pro neformální pečující a to, zda a jak jim pomáhají zvládat péči o svou 

blízkou osobu. Na úvod je nutné říct, že realizace rozhovorů nebyla lehká, neboť evaluátoři s lidmi, 

kteří terapie navštěvovali, probírali velmi citlivá témata. Někteří realizaci rozhovorů odmítli, což se 

v reflexi na probírané téma předpokládalo. Cílem rozhovoru tedy nebylo detailně rozebírat, jaká 

témata v rámci terapií řeší, ale pouze to, zda a jak jim terapie pomáhají. Participanti, se kterými 

byly rozhovory realizovány, se jednoznačně shodovali na tom, že jsou pro ně terapie přínosné a 

možnost finanční podpory skrze projekt jednoznačně oceňují. Na otázku, v čem jim terapie nejvíce 

pomáhají, všichni odpovídali, že jsou pro ně formou odpočinku a místem, kde mají konečně čas 

sami na sebe. „Terapie mi umožňují najít si mezi prací, péčí o syna a babičku čas pro sebe. Protože 

sebe jsem vždy dávala až na poslední místo.“ Terapie jsou pro neformální pečující také místem, kde 

se mohou na chvíli schovat před okolním světem a zklidnit se. „Můžu se tam zklidnit a utříbit si 

myšlenky“. Zároveň však také uváděli, že v rámci terapií probírají to, jak na určité věci reagují, jak 



                                                                                                             

26 
 

Klasifikace informací: Neveřejné 

přistupují k pečovaným osobám, a to jim dodává pocit, že věci dělají správně. „Je to pro mě ventil 

z toho psychického vyčerpání, můžu tam třeba probrat věci, u kterých si nejsem jistá, jestli dělám 

dobře. Konečně se můžu někde vymluvit ze všeho toho stresu.“  Zároveň některým terapie pomáhají 

přímo v péči o svou blízkou osobu, neboť uváděli, že to, co jim terapeut/terapeutka poradí, potom 

doma společně probírají. „Častokrát se stává, že to, co mi terapeutka poradí tak tím vlastně můžu 

pomoct i té babičce, že je to taková zprostředkovaná péče i pro tu babičku.“  

Péče o někoho v domácím prostředí klade na rodinu obrovský tlak. Neformální pečující se často 

psychicky, ale i fyzicky velmi namáhají, aby skloubili pracovní i osobní život s péčí. Život v neustálém 

stresu často vytváří napjaté situace a není vždy jednoduché zachovat klidnou hlavu. Někteří 

pečující uváděli, že jim terapie pomáhají také v tomto ohledu. „Pomáhá mi to být více v klidu, 

nenechat se vtáhnout do konfliktu, být vyrovnanější v práci i v osobním životě.“ Rozhovory ukázaly, 

že terapie jsou pro pečující obrovskou oporou nejen během péče, ale také v situacích, kdy péče 

skončí úmrtím opečovávané osoby. Úmrtí milované osoby je vždy obrovským neštěstím, zejména 

pak v případech, kdy se o tuto osobu před jejím odchodem každý den staráme. Terapie pomáhají 

neformálním pečujícím lépe se vyrovnat s tímto odchodem a zprostředkovávají jim místo, kde 

mohou sdílet své pocity.  

Ačkoli není v návazném projektu tato aktivita v plánu, z evaluace vyplývá, že finanční podpora 

terapií je podstatná a neformální pečující by o ni měli i do budoucna zájem. Participanti totiž 

uváděli, že na terapie budou docházet i v případě, že nebudou z projektu podporovány, nicméně 

jejich podpora díky finanční pomoci by jim velice pomohla.  

Získali neformální pečující v rámci vícedenních pobytů znalosti o možnostech trávení volného 

času mimo prostředí domova? Došlo u neformálních pečujících ke snížení obav v souvislosti s 

možnostmi využívání běžně dostupných služeb trávení času mimo prostředí domova?  

Podpora aktivit, které neformálním pečujícím zprostředkují informace o tom, jak mohou trávit 

volný čas mimo svůj domov, například v rámci svépomocných skupin, ale také prostřednictvím 

různých služeb, měla za cíl snížení jejich sociální izolace a podporu sociálního začleňování. Téměř 

devět desetin (89 %) neformálních pečujících, kteří po absolvování pobytu vyplnili dotazník, uvedli, 

že se během pobytu dozvěděli, jak trávit volný čas společně s osobou, o kterou pečují. Téměř čtyři 

pětiny (77 %) pak uvedly, že získaly informace o tom, kde najdou nabídku dostupných 

volnočasových aktivit, o sdruženích a spolcích (68 %) či informace o svépomocných skupinách, kde 

mohou trávit čas mimo prostředí domova a potkávat se s ostatními pečujícími (63 %).  

Mimo tyto informace byli neformální pečující velmi spokojeni s pobyty jako takovými, s možností 

odpočinout si na pár dní od každodenního života, zrelaxovat se a sdílet své pocity.  
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Tyto evaluační otázky se zaměřují na to, zda projekt svými aktivitami (akreditovanými vzdělávacími 

kurzy a tematickými semináři) přispěl k tomu, že sociální a jiní pracovníci, neformální pečující získali 

nové informace, které využijí při spolupráci/péči s neformálními pečujícími/o opečovávané osoby. 

Evaluace se zaměřila na to, zda obsah kurzů a seminářů naplnil očekávání účastníků a jak byli 

s nabídkou spokojeni. Pro zodpovězení těchto otázek byla realizována dotazníková šetření mezi 

neformálními pečujícími, kteří se účastnili tematických seminářů a mezi sociálními a jinými 

pracovníky, kteří se účastnili akreditovaných vzdělávacích kurzů.  

Získali pracovníci díky vzdělávání nové poznatky, které jim budou užitečné při práci s 

neformálními pečujícími a pečovanými osobami? 

Ze 104 sociálních pracovníků, kteří po vzdělávání vyplnili dotazník, jako přínosné označilo získané 

poznatky 97 % účastníků vzdělávání. Zároveň krom jednoho sociálního pracovníka všichni (103) 

účastníci uvedli, že získali během vzdělávání nové informace (poznatky), které využijí při práci s 

opečovávanými osobami. Lze tedy říci, že v tomto ohledu splnil projekt svůj účel.  

Splnilo vzdělávání očekávání neformálních pečujících? Jsou získané poznatky při vzdělávání dle 

neformálních pečujících využitelné v praxi? 

Dotazník po absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů vyplnilo 18 neformálních pečujících. 

Pro 16 z nich obsah kurzu splnil jejich očekávání. Ti, kteří uvedli, že kurz nenaplnil jejich očekávání, 

do otevřené otázky uvedli, že náplň kurzu spíše nevyhovovala tomu, co v rámci péče vykonávají. 

Jako velmi či spíše přínosné získané poznatky ze vzdělávání označilo všech 18 neformálních 

pečujících. Stejně tak všech těchto 18 neformálních pečujících získalo během vzdělávání nové 

informace, které, dle nich, využijí při práci s opečovávanými osobami. 

Splnil obsah tematických seminářů očekávání neformálních pečujících? 

Tematických seminářů se účastnilo 69 neformálních pečujících a všichni vyplnili zpětnovazební 

dotazník. Až na jednoho z nich, který nicméně neuvedl důvod, všichni zúčastněni souhlasili s tím, 

že obsah seminářů splnil jejich očekávání. Všichni (69) uvedli, že během seminářů získali nové 

informace, které využijí při práci s opečovávanými osobami. Jako velmi přínosné semináře 

ohodnotilo 62 neformálních pečujících, zbylých 7 pak zvolilo odpověď spíše přínosné. 

Jak jsou neformální pečující spokojeni s nabídkou, obsahem a realizací tematických seminářů? 

Co se týče realizace seminářů, lze konstatovat, že většina neformálních pečujících byla spokojena 

jak s technickým zajištěním seminářů, s jejich rozsahem, kvalitou předávaných informací, možností 

Otázky vztahující se k přínosu vzdělávání a seminářů 
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nácviků či prostorem pro diskusi (viz graf č. 5: Hodnocení seminářů účastníky). V rámci otevřené 

otázky nikdo z účastníků nezmínil, že by jim některé téma v nabídce seminářů chybělo, naopak 

uváděli, že by do budoucna ocenili více podobných seminářů s delší časovou dotací. S nabídkou 

témat byli neformální pečující spokojeni, neboť by do budoucna uvítali opět podobná témata, jako 

například relaxační techniky, zvládání stresu aj., která jim pomáhají lépe zvládat péči. 

 

Pro zodpovězení těchto evaluačních otázek byly realizovány polostrukturované rozhovory 

s provázejícími osobami, které pravidelně přicházely do styku s neformálními pečujícími, díky 

tomu mohly provázející na základě svých podkladů formulovat problémy, se kterými se tato cílová 

skupina při péči o osoby blízké setkává. Podpora neformálních pečujících prostřednictvím 

provázení byla novou aktivitou, která byla v rámci projektu pilotována. Bylo tedy nutné zjistit, jaké 

jsou potřeby neformálních pečujících a jaké služby jsou pro ně podstatné. Neformální pečující se 

také účastnili workshopů, na kterých byly prezentovány některé výstupy projektu (letáky, brožury, 

tv spoty) a zároveň probíhaly debaty. V rámci jednoho z workshopů byla realizována metoda 

pozorování, jejímž účelem bylo zjistit, jaké témata jsou pro neformální pečující podstatná a jaké 

problémy při péči řeší. Na workshopy byli přizváni zástupci různých služeb, škol a dalších organizací 

čímž byla, mimo jiné, podpořena mezioborová spolupráce.  

Následující evaluační otázky jsou zodpovězeny dohromady, neboť problémy, které neformální 

pečující řeší, přímo navazují na jejich potřeby. Stejně tak se informace a služby, které jsou pro ně 

při péči nejdůležitější, promítají ve zmíněných potřebách. Problémy, se kterými se neformální 

pečující setkávají a potřeby, které z nich vyvstávají, se v průběhu péče mění. Následující obrázek 

graficky znázorňuje, s čím se neformální pečující postupně setkávají a co jim při péči může pomoci. 

Obrázek je poté postupně rozebrán v textu, který je doplněn o citace z rozhovorů s provázejícími 

osobami. V textu jsou také uvedeny další informace, které z evaluace vyplynuly (role provázejících 

v projektu a potřebné kompetence a způsoby, jakými se provázející osoby s neformálními 

pečujícími během projektu propojovaly). 

Jak se neformální pečující vypořádávají s problémy spojenými s přechodem pečovaného ze 

zařízení do domácího prostředí?  

Jaké potřeby se objevují u neformálních pečujících, kteří se starají o pečované v domácím 

prostředí? 

Otázky vztahující se k podpoře neformálních pečujících skrze provázející osoby a k  

mezioborové spolupráci 
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Jaké informace/služby jsou pro neformální pečující při přechodu pečované osoby ze zařízení do 

domácího prostředí nejdůležitější? 
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Obrázek 1: Problémy a potřeby neformálních pečujících 
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Náročná cesta neformálních pečujících, dle provázejících osob, začíná ještě předtím, než je 

opečovávaná osoba z nemocničního zařízení přemístěna do domácí péče. Respektive z rozhovorů 

vyplynulo, že by v tomto bodě jejich příprava měla začínat. Nicméně v praxi tomu takto mnohdy 

není. „Ti lidé většinou vůbec nevědí, ten stav toho klienta se třeba někdy zhorší nebo prostě 

nepočítají s tím, že budou muset o někoho pečovat. Prostě jsou postaveni před hotovou věc.“ 

Problémem dle provázejících osob je, že zdravotnická zařízení nemají kapacity, zkušenosti a 

kompetence k tomu, aby pečujícím předaly potřebné informace předem. Jde totiž o kompletní 

balíček informací, který mimo informací o zdravotním stavu opečovávaného zahrnuje také to, jak 

s osobou pracovat doma, jak připravit např. bezbariérové prostředí, jaké kompenzační pomůcky 

sehnat, jak se starat o jeho hygienu a mnoho dalšího. Součástí jsou však také potřebné informace 

z oblasti sociálního zabezpečení. Tedy to, na jaké příspěvky či dávky má opečovávaný nebo 

pečovatel nárok, jaké sociální služby může využívat a mnoho dalšího. V neposlední řadě neformální 

pečující potřebují mnohdy psychicky podpořit a poradit, zda vůbec domácí péči zvládnou. Mají totiž 

pocit, že ano, ale dle provázejících osob v naprosté většině případů netuší, co je čeká, ale pociťují 

povinnost se o osobu blízkou postarat. V této fázi, tedy ještě předtím, než je opečovávaný převezen 

do domácího prostředí, neformální pečující potřebují ucelené informace, které se budou vázat 

přímo k jejich případu, o tom, na co a jak se mají připravit, ale zejména také potřebují psychickou 

podporu. Provázející osoby tedy doporučují (a z praxe se jim to osvědčilo), aby byly úvodní schůzky 

s neformálními pečujícími realizovány ideálně několik dní předtím, než je jejich blízký propuštěn 

do domácí péče. „Já si myslím, že ty 2-3 dny, než se má vracet, ideálně ještě dříve, se s tím pečujícím 

sejít a vše s ním probrat. Samozřejmě ono je to mnohdy nereálné, protože často se jedná o seniory, 

kdy se jednomu něco stane, ten druhý na tom není o moc lépe, takže je to v takových situacích velmi 

složité. Ale myslím si, že právě na tohle projekt cílí, což je dobře.“ V rámci této schůzky by se 

neformální pečující dozvěděli alespoň základní informace o možnostech péče, co je potřeba 

nachystat před příchodem opečovávaného domů aj. Zároveň je nutné říci, že každý případ je 

individuální, v každém případě jsou vyžadovány jiné služby, neformální pečující má jiné zkušenosti, 

fyzické i finanční možnosti a mnoho dalšího. „Myslím si, že by ti pečující potřebovali takovou první 

schůzku se sociálně zdravotním pracovníkem, který jim řekne všechny tyhle základní věci, které jsou 

konkrétní pro jejich případ. Řekne jim možnosti a pobaví se s nimi, co dál, jestli tu péči ten člověk 

vůbec sám zvládne, nebo ne. Tohle je podle mě absolutně nejdůležitější, protože dále si ten člověk 

třeba ty služby může nakontaktovat sám, pokud to zvládne.“ 

Jakmile je blízký propuštěn do domácí péče, pro neformální pečující to znamená absolutní změnu 

jejich dosavadního režimu. „Z nemocnice jim vlastně pošlou domů nesamostatného člověka, na což 

nebyli zvyklí a neví o té péči vůbec.“ Setkávají se s novými problémy, které doposud nemuseli řešit. 
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Většina věcí je pro ně naprosto nová, neví, jak se o opečovávaného starat, jak používat různé 

pomůcky (v tom lepším případě, kdy je mají doma připravené). Neformální pečující si dle 

provázejících osob v naprosté většině případů nedokážou představit, co vše je potřeba předem 

obstarat. Provázející osoby se shodují na tom, že zejména na začátku je nejdůležitější mít vybavené 

prostředí, do kterého bude opečovávaný ze zdravotnického zařízení přecházet. „Je potřeba zbavit 

je obav, že to nezvládnou a naučit je pečovat, učíme je konkrétní techniky té péče.“ Dle 

provázejících osob pečující v tomto období potřebují nejvíce poradit ohledně zajištění pomůcek, 

ukázek péče, potřebují kontakty na různé služby, které jim mohou pomoci a další praktické věci. 

„Ty potřeby jsou takové komplexní, ale na začátku je to spíše ta péče, jak pečovat, jaké pomůcky a 

jak je používat a pak následně i nějaké služby.“ Mimo to, že je potřeba pečujícím poradit 

v praktických věcech, je dle provázejících nutná psychická podpora, a to zejména v prvních dnech 

péče. Pečující musí mít pocit, že na to nejsou sami a mají k dispozici někoho, kdo jim poradí 

v případě akutní potřeby. „Tam bylo nejdůležitější být tam opravdu hned. Na některé ty služby se 

třeba muselo čekat, než se vyřídí nebo byly nedostupné, takže byla podstatná ta okamžitá 

přítomnost toho člověka, který to dokáže buďto zařídit nebo minimálně vyhledat. To je za mě 

v tomto období nejdůležitější.“ Je podstatné uvědomit si, že tito lidé jsou motivováni starat se o 

své blízké a jsou ochotni tomu obětovat vlastní pohodlí, nicméně pokud je cílem dlouhodobá 

podpora domácí péče, je nutné, aby měli pečující pocit, že jsou systémem podporováni a mají při 

ruce někoho, kdo jim v těžkých chvílích pomůže. Samotní provázející zmiňovali, že se jedná o velmi 

psychicky náročné období pro celou rodinu, kdy je nutno v některých případech s pečujícími 

probrat také možnost případného odchodu opečovávané osoby. „Já jsem teď v poslední době řešila 

hodně případů onkologicky nemocných pacientů, což je obrovská psychická zátěž pro celou rodinu, 

protože tam vlastně musíte při tom provázení zmínit i otázku té smrti.“ 

Pečující se během prvních dní/týdnů dostanou z prvotního šoku, najdou si v péči systém a režim, 

nicméně přicházejí další problémy a překážky, které musí řešit. Jakmile uběhne prvních pár dní a 

pečující mají informace, jak o svou blízkou osobu pečovat a jsou schopni se o ni postarat, přicházejí 

potřeby spojené s úřady, tedy vyřizování různých příspěvků na péči apod. Provázející osoby 

uváděly, že s neformálními pečujícími nejčastěji řešili pomoc při kontaktování sociálních služeb či 

úřadů. Problémem je, že samotní pečující jsou často v seniorském věku a nejsou schopni sami 

vyhledat a kontaktovat služby přes internet, nebo porozumět některým formulářům apod. „Záleží 

taky, jak starý je pečovatel, jestli, když jsem mu dala kontakt na sociální službu, tak to zvládl sám 

vyřídit, anebo nezvládal a tím pádem jsem to zařizovala já a komunikovala jsem s tou sociální 

službou.“ Provázející osoby uváděly, že pečující často nemají vyřízený příspěvek na péči, i když by 

na něj měli nárok a je pro ně nezbytný. Důvodem je dle nich neinformovanost neformálních 
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pečujících. Nicméně často se také setkali s tím, že jim byl příspěvek zamítnut, což má negativní 

dopad na jejich finanční situaci a také na péči. „Problematický mnohdy bývá i příspěvek na péči, 

setkáváme se s tím, že je třeba zamítnut a ti lidé musí použít finanční rezervy, pokud vůbec nějaké 

mají, no, a nakonec ten příspěvek třeba nedostanou vůbec a tím se dostanou do velmi nepříjemné 

finanční situace.“ Péče o osobu doma není levnou záležitostí, pečující musí často alespoň částečně 

zkrátit pracovní úvazek (pokud již nejsou v důchodovém věku), nakupovat různé hygienické či 

kompenzační pomůcky a mnoho dalšího, což se projevuje na jejich finanční situaci. „Tohle jsou 

reálné překážky, které jim brání kvalitně pečovat. Když nemáte peníze, tak si nemůžete koupit 

služby. Na druhou stranu taky se stává, že peníze jsou, ale služby jsou nedostupné.“ V případě 

nedostupných služeb se provázející osoby dostávají do slepé uličky, neboť neformálním pečujícím 

v danou chvíli nemají, jak poradit. Provázející osoby v rámci projektu k výkonu své role přistupovaly 

velice zodpovědně. Někteří uváděli, že v takovýchto případech se snažili kontaktovat službu a 

vylíčit jim situaci z odborného hlediska, aby umožnili přesun opečovávaného do sociální služby 

dříve. Systémové překážky, se kterými se neformální pečující setkávají, mohou některé z nich 

natolik demotivovat, že se rozhodnou umístit pečovanou osobu například do domova pro seniory.  

„Když ti rodinní příslušníci vidí, že to nezvládají, že jim vlastně ten systém není nějakým způsobem 

nápomocen, tak kolikrát ty rodiny volí to nejsnazší řešení, což je podání žádosti do domova.“  To, 

jak rodina péči zvládá, dle provázejících záleží na tom, zda pečuje jeden či více rodinných 

příslušníků. V případě, že je na péči pouze jeden, přináší to s sebou mnohé problémy. Nejenže je 

tento člověk mnohem dříve vyčerpaný, ale také nemá možnost vyřídit si potřebnou agendu k péči, 

neboť nemá nikoho, kdo by se o opečovávaného během vyřizování staral. „Záleží hlavně na tom, 

jaký mají věk, jak jsou pracovně vytížení. Strašně problematické je, když na to v té rodině zůstane 

jeden, že mu nikdo nepomůže. Nemůže si nic vyřídit, protože ho nikdo nevystřídá ani na chvíli.“ 

Právě v tomto období se u neformálních pečujících objevuje zvýšená potřeba podpory zvenčí. 

Provázející osoby jsou v této chvíli nejdůležitější osobou, která pomáhá vyřizovat všechny potřebné 

služby, dokumenty a zároveň je psychickou oporou. 

Jakmile uplynou týdny či měsíce a neformální pečující se ustálí ve své roli, mají vyřízeny všechny 

potřebné příspěvky, umí se starat o pečovanou osobu a nepotřebují již tolik podpory v praktických 

věcech, přichází další nebezpečí spojené s dlouhodobou péčí a s tím i nové potřeby. Největší 

problém, který neformální pečující při dlouhodobé péči řeší je psychické a mnohdy i fyzické 

vyčerpání. „No potom, když je to dlouhodobá neformální péče, tak je to takové dlouhodobé 

vyčerpání, hledání nějakých možností a možná i volání o pomoc některých těch neformálních 

pečujících. Jo, že vlastně už je to pro ně taková životní rutina a začínají selhávat v některých 

oblastech.“ V tomto období neformální pečující volají zejména po možnosti sdílet své pocity  
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a zkušenosti, mít možnost na chvíli si od péče odpočinout a relaxovat, což potvrzují také výstupy 

z dotazníkového šetření mezi účastníky pobytů a tematických seminářů. „Při té dlouhodobé péči je 

důležitá hlavně psychická podpora. Ti pečující se často potřebují jen vypovídat. To povídání si s nimi 

tvoři velkou část toho provázení, potřebují někoho, kdo si s nimi sedne a bude je hodinu 

poslouchat.“ Psychická podpora provázející osoby či terapeuta je velmi podstatná, což opět 

potvrzují výstupy z rozhovorů s neformálními pečujícími, kteří využívali terapie. Zároveň je však dle 

provázejících osob, a zároveň je to také patrné z výstupů dotazníků, podstatné, aby měli 

neformální pečující možnost sdílení mezi sebou navzájem, například v rámci svépomocných 

skupin. V tomto období je důležité neformální pečující stále podporovat v tom, že to, co dělají, má 

smysl a zároveň jim poskytnout možnost odpočinout si třeba jen na pár dní. „Oni vlastně nechtějí 

toho svého blízkého odložit na pobyt na týden nebo čtrnáct dní. Jim by stačil třeba jenom ten denní 

pobyt, nějaká odlehčovací služba, a aby to pro ně hlavně bylo dostupné.“  

Jako velmi důležité je v rámci evaluace zmínit přístup, motivaci a kvalitu kompetencí provázejících 

osob. Všechny provázející, se kterými byly realizovány rozhovory, měly předchozí zkušenost 

v sociální nebo zdravotní oblasti. Z rozhovorů bylo patrné, že se jedná o empatické osoby, kterým 

nejsou situace neformálních pečujících lhostejné a snaží se pro jejich zlepšení dělat maximum. Díky 

předchozím kompetencím provázejících osob pro ně bylo snazší vymezit si hranice své práce, 

pohotově radit klientům, odhadnout a pochopit jejich nelehkou situaci. Kompetence provázejících 

osob byly v tomto ohledu na velice vysoké úrovni. Nejenže měli dlouholetou praxi ve stejném či 

podobném oboru, což znamená, že se v dané oblasti velice dobře orientují, znají potřebné zákony, 

služby, pomůcky a mnoho dalšího, ale také mají bohaté zkušenosti s tím, jak s danou cílovou 

skupinou pracovat, jak k ní přistupovat a co od ní očekávat. V neposlední řadě disponují 

kompetencemi, které jim umožňují sestavit individuální plány jednotlivých případů, což 

umožňovalo hladší průběh přechodu opečovávaného z nemocničního prostředí domů.  

Zároveň provázející pracovníci měli možnost zvyšovat své kompetence prostřednictvím 

vzdělávacích kurzů dle vlastního výběru v souvislosti s řešením potřeb pečujících osob. V rámci 

projektu bylo provázejícím poskytnuto akreditované vzdělávání. Provázející se jednoznačně 

shodovali na tom, že by tato aktivita měla do budoucna pokračovat. Problém vidí v tom, že po 

ukončení projektu již nemohou poskytovat podporu neformálním pečujícím, což některé z nich 

frustruje. „Já teď hodně přemýšlím o tom, co z toho projektu vlastně plyne. To je pro mě velké téma, 

protože projekt vlastně skončil a najednou je v tom kraji spousta letáčků s kontakty na provázející 

osoby, takže když tam někdo zavolá tak mu řeknou, promiňte, projekt skončil, už vám neporadím. 

S tím já moc nejsem v pohodě a není to pro mě komfortní.“ Provázející se shodují, že je podstatné, 

aby tato forma podpory pečujících s projektem neustála. V rámci závěrečných workshopů bylo 
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diskutováno využití možných zdrojů pomoci pro neformální pečující po ukončení projektové 

aktivity.  

Co se týče toho, jak se provázející osoby k neformálním pečujícím dostávaly, z dat vyplynulo, že 

většinou provázející osoby kontaktovali nějací odborníci (sociální pracovníci, pracovníci 

v nemocnicích, lékaři aj.) nebo samotní pečující na základě letáčků. „My jsme oslovovali hlavně 

zdravotně sociální pracovníky v nemocnicích a ti ty letáčky předávali těm pečujícím plus informace 

o tom, jak ten program vlastně funguje. No a ti nám potom sami volali. My jsme vlastně moc neměli 

možnost vyhledávat je aktivně sami, protože oni jsou v tom davu jakoby anonymní pro nás.“ 

Z rozhovorů jasně vyplynulo, že je podstatné, aby byla veřejnost plošně informována o možnostech 

podpory domácí péče, což bylo mimo jiné cílem projektu. Jako důležitá spojka mezi provázející 

osobou a pečujícími se do budoucna jeví praktičtí lékaři, kteří by jak samotným klientům, tak jejich 

rodinám mohli předat informace o tom, jak a s čím jim mohou provázející osoby poradit.  

Došlo v rámci projektu k navázání mezioborové spolupráce? 

Navazování mezioborové spolupráce bylo zajišťováno jednak sestavením odborné skupiny, jejímž 

úkolem bylo vytvořit metodickou podporu ve formě brožury a dále podklady – informační leták o 

provázení – pro šíření informací týkajících se podpory neformálních pečujících prostřednictvím 

provázející osoby. Odborná skupina byla vhodně sestavena z odborníků z praxe, kteří se pohybují 

ve službách a disponují tedy jak teoretickými znalostmi na danou problematiku, tak praktickými 

dovednostmi z praxe. Dalším z výstupů práce odborné skupiny jsou informativní letáčky pro 6 

okresů v kraji o zdravotních a sociálních a návazných službách (viz obrázek č. 2), které byly skupinou 

vytvořeny na základě podkladů projektového týmu, a které byly následně distribuovány do 

nemocnic, sociálních zařízení, na obecní úřady a další místa v rámci kterých jsou letáčky dostupné 

pro neformální pečující či osoby pečované. Letáky i brožuru také využívají sociálních pracovníci v 

sociálních službách, na obcích, v nemocnicích v rámci poskytování sociálního poradenství. 
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     Obrázek 2: Ukázka letáčků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K navazování mezioborové spolupráce však docházelo zejména v rámci tří workshopů, které byly 

realizovány ve Frýdku-Místku, Opavě a Havířově. Na workshopy byli pozvání zástupci různých 

organizací, zdravotních i sociálních služeb, nemocnic, neziskových organizací, vzdělávacích 

institucí, obcí a měst apod. Přítomni byli také neformální pečující, provázející osoby, zástupci senior 
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a family pointů, svépomocných skupin. Na workshopech byly účastníkům představovány již 

zmíněné letáky či brožura, probíraly se jednotlivé kazuistiky, tedy životní příběhy neformálních 

pečujících, jak se k péči dostali, co vše museli překonat, co jim pomohlo, jaké služby využívali a 

využívají a další. Účastníkům byly rovněž promítány tv spoty, které obsahují potřebné informace 

pro neformální pečující. Během přestávky měli účastníci možnost vyzkoušet si simulátory, které 

napodobovaly různé handicapy (př. rukavice simulující třes, brýle simulující oční vady apod.), 

nechyběl ani geronto oblek, který simuluje pohyb ve stáří. V další části workshopů byla řešena 

různá témata, například péče o dítě s vážnou nemocí, kdy byl popisován proces od diagnózy, přes 

kontaktování sociálních služeb, boji s nemocí až po následnou paliativní péči. Podstatnou částí 

workshopů byly diskuse, v rámci kterých, měli nejen neformální pečující možnost řešit témata, 

která je nejvíce trápí. Například na workshopu v Havířově se řešilo, že jsou neformální pečující 

nedostatečně informováni o možnostech podpory péče, na druhou stranu sociální pracovnice 

uváděly, že jsou přehlceny dotazy neformálních pečujících a nemají kapacity věnovat se klientům 

individuálně. Žádosti o příspěvky a dávky jsou dle pečujících velice komplikované a těžko 

vyplnitelné. Byli by rádi za větší sdílení informací a praxe mezi jednotlivými institucemi. Mělo by 

být více projektů. Větší pokrytí úkonů pečovatelské služby pojišťovnou. 

Předpokládanou změnou projektu v oblasti mezioborové spolupráce bylo, že díky zapojení 

vzdělávacích institucí, a to vysokých či vyšších odborných škol, dojde k přenosu informací, příkladu 

dobré praxe a možnému ovlivnění přípravy budoucích sociálních pracovníků. K čemuž díky realizaci 

workshopů a práci odborné skupiny došlo. Zároveň byla mezioborová spolupráce podpořena tím, 

že byly na workshopy přizváni zástupci různých sociálních i zdravotních služeb.  
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3.3 Obecné dopadové evaluační otázky 

Obecné dopadové otázky se zaměřují na to, zda projekt přinesl to, co měl, které aktivity byly 

úspěšné a vedly k jeho naplnění, zda jsou výstupy využitelné či jaké překážky bylo nutné překonat. 

Pro jejich zodpovězení byly realizovány polostrukturované rozhovory se členy realizačního týmu a 

rovněž byla použita data z dotazníkových šetření a rozhovorů s neformálními pečujícími a 

provázejícími osobami.  

Byl projekt navržen tak, aby přinášel očekávané změny a přínosy? 

Ve Vstupní evaluační zprávě byly z očekávaných změn a přínosů vyvozeny očekávané krátkodobé 

dopady projektu. Následující schéma zobrazuje, jaké plánované aktivity projektu měly přinést 

očekávané změny a přínosy (krátkodobé dopady). Ze schématu je patrné, že cílem projektu bylo 

přispět k tomu, aby byly informace o službách, možnostech trávení volného času, relaxace aj. 

neformálním pečujícím dostupnější. Mimo to projekt prostřednictvím další aktivity sám přispíval 

k získávání znalostí a dovedností neformálních pečujících v tématech, které sami označili za 

potřebná. Dalším cílem projektu byla podpora neformálních pečujících v jejich nelehkém údělu 

prostřednictvím svépomocných skupin, které mohly čerpat finance projektu na různé pomůcky, 

lektory, pronájem prostor, asistenční služby a mnoho dalšího. Se zvládáním psychické zátěže měly 

neformálním pečujícím pomoci terapie hrazené projektem. V rámci projektu byla také 

naplánována nová aktivita, která měla za úkol podpořit neformální pečující při přechodu blízké 

osoby ze zdravotního zařízení do domácí péče. Touto aktivitou byly služby provázejících osob, které 

se ukázaly jako velmi účinné. Pro každý očekávaný krátkodobý dopad byly naplánovány minimálně 

dvě podaktivity, které přispěly k jeho naplnění. Také z pohledu projektové manažerky, která 

projekt vedla až v jeho průběhu (během projektu došlo k výměně projektových manažerek), byly 

aktivity projektu naplánovány tak, aby přinesly očekávané změny a přínosy, neboť byly splněny 

všechny plánované výstupy, které k nim vedly.  

Ve schématu níže jsou uvedeny plánované výstupy na začátku projektu. Finálně bylo celkem 

podpořeno 26 skupin, celkový počet hodin terapií v okresech F-M a Ostrava byl 2 404 hodin, kdy 

nemohlo být využito plánovaných 6600 hodin vzhledem k tomu, že daná aktivita byla realizována 

pouze ve dvou okresech namísto v plánovaných šesti. Bylo realizováno pět tematických seminářů, 

namísto původně plánovaných šesti (tematický seminář znakový jazyk, realizován nebyl, neboť 

dodavatel odstoupil od smlouvy a už nebyl dostatek času na vysoutěžení nové zakázky). Dále bylo 

realizováno osm vzdělávacích akreditovaných kurzů a dohromady bylo v rámci vzdělávání a 

tematických seminářů proškoleno 262 osob, z toho 42 osob získalo podporu alespoň 40 hodin. 
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Obrázek 3: Schéma aktivit, výstupů a krátkodobých dopadů 
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Zda a jak byly naplněny stanovené cíle a konkrétní klíčové aktivity projektu?  Jaké aktivity vedly 

k úspěšné realizaci projektu? 

Definovaným cílem projektu v projektové dokumentaci bylo informovat, vzdělat a podpořit min. 

80 pečujících osob – neformálních pečovatelů, tak aby znali možnosti efektivního řešení své 

nepříznivé sociální situace v návaznosti na možnou podporu ze strany sociálních či jiných služeb. 

Lze konstatovat, že tohoto cíle bylo jednoznačně dosaženo, neboť byl informován a vzdělán 

mnohem větší počet neformálních pečujících, než bylo původně v plánu. Data z dotazníkových 

šetření rovněž potvrzují, že neformální pečující, kteří absolvovali vícedenní pobyty (v rámci kterých 

se účastnili vzdělávacích akcí a seminářů), akreditované vzdělávací kurzy a tematické semináře se 

díky těmto aktivitám dozvěděli nové informace o nemocech opečovávaných, o možnostech 

relaxace, trávení volného času, o svépomocných skupinách, naučili se nové dovednosti (techniky, 

díky kterým mohou lépe pečovat) a mnoho dalšího (viz výstupy z dotazníkových šetření výše). 

Dalším cílem bylo vzdělávání cca 20 osob – sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, 

kteří absolvují vzdělání v rozsahu vyšším než 40 hodin. Rovněž tohoto plánovaného cíle bylo 

dosaženo prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů. Dotazníková šetření navíc potvrzují, 

že sociální pracovníci, kteří vzdělávání absolvovali, byli s organizací, lektory, obsahem i přínosem 

kurzů velmi spokojeni.  

Třetím cílem projektu bylo nabídnout pomoc pro neformální pečovatele v době, kdy jejich blízká 

osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby přechází ze zdravotnického zařízení do domácí péče. 

Služba provázení byla neformálním pečujícím zprostředkovávána ve městech a přilehlých obcích: 

v Opavě, kde byly k dispozici dvě provázející osoby, v Českém Těšíně, kde byla k dispozici jedna 

provázející stejně jako v Ostravě, kde bylo provázení zaměřeno na děti do 18 let. Ve Frýdku-Místku 

a Havířově měla na starost provázení jedna osoba, stejně tak jako v Jablunkově a Třinci. Zájem o 

služby provázení, dle provázejících osob a projektového týmu, se dle území lišil. Například v České 

Těšíně byl zájem o službu menší, protože se přímo v nemocnici nachází léčebna dlouhodobě 

nemocných (LDN) a pečující tedy mají více času se před převzetím opečovávaného dozvědět 

všechny potřebné informace přímo od pracovníků LDN. „V Českém Těšíně nám říkali, že tam o to 

není až takový zájem, protože tam je přímo v nemocnici LDN a tím pádem není ten člověk propuštěn 

ze dne na den, ale může jít ještě předtím do té LDN. V takovém případě je ten sociální pracovník 

z nemocnice s pečujícím v kontaktu delší dobu a má více času mu předat informace, poradenství. 

Ten pečující tam může docházet i na nácvik nějakých úkonů péče, takže tam nehrozí ta nepříjemná 

situace pro pečujícího, že mu dovezou z nemocnice toho člena domácnosti a co teď, co mám dělat, 

nevím, jak ho přebalit, jak ho posadit.“ V některých okresech (městech) byla služba využívána 
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mnohem více než v jiných. Největší zájem byl zaznamenán v Havířově a Frýdku-Místku, kde 

provázení bylo až do listopadu 2022. Naopak například v Českém Těšíně, Opavě či Jablunkově a 

Třinecku byl zájem mnohem menší, a proto byla na těchto územích aktivita již ukončena 30. 6. 

2022. Dle členů projektového týmu může být ovlivňujícím faktorem míra zapojení a motivace 

jednotlivých provázejících osob. Nejvíce byly podpořeny cílové skupiny pečujících o seniory, o 

osoby se zdravotním postižením a poté o děti. Jednalo se o pilotní ověření nově zavedené aktivity. 

Z rozhovorů s provázejícími osobami vyplynulo, že tato forma podpory neformálních pečujících je 

velmi podstatná ve všech fázích péče, nejvíce však ještě před zahájením peče a během prvních dní 

a týdnů péče. Z pohledu evaluace byl také tento cíl naplněn, neboť pomoc pro neformální 

pečovatele v době, kdy jejich blízká osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby přechází ze 

zdravotnického zařízení do domácí péče, jim byla nabídnuta. Navíc byly podpořeni i neformální 

pečující, kteří dlouhodobě pečují o svého blízkého, u něhož došlo ke zhoršení zdravotního stavu, 

a tudíž bylo zapotřebí vyšší míry podpory ze strany pečující osoby. Podpora provázejících 

směřovala k psychické podpoře a úkonům péče. Prostřednictvím této aktivity bylo podpořeno 

celkem 211 neformálních pečujících o seniory a osoby se zdravotním postižením a 24 pečujících o 

dítě (rodin) do 30.11.2022, celkem 235 neformálních pečujících. 

Jsou vzniklé výstupy projektu dle zapojených expertů využitelné v praxi? 

Výstupy projektu, které budou i po ukončení projektu využitelné v praxi, vznikly zejména v rámci 

poslední klíčové aktivity. Jedná se o brožuru pro neformální pečující s názvem Malý průvodce pro 

velké hrdiny, o 8 televizních spotů a letáků pro 6 okresů MSK. Všechny tyto výstupy slouží pro šíření 

informací o možnostech a podpory neformální péče. Výstupy byly tvořeny expertní skupinou, která 

se skládala ze 7 odborníků na daná témata, kteří mají nejen teoretické znalosti, ale také zkušenosti 

z praxe. Vytvořená brožura se věnuje 11 tématům, mezi které patří: rodiny s dětmi – předčasně 

narozené dítě se zdravotními následky, rodiny s dětmi – vážně nemocné dítě, dospělý po vážném 

úrazu, dospělý po centrální mozkové příhodě, senior se zhoršeným zdravotním stavem, senior 

s Alzheimerovou chorobou, finanční zabezpečení rodiny při domácí péči, zdravotní služby pro 

pečované osoby, sociální služby určené pro osoby pečující či osoby pečované, kompenzační 

pomůcky či paliativní péče. Každá z kapitol, které se věnují jednotlivým cílovým skupinám, je 

uvedena reálným příběhem, pečující v nich naleznou rady, jak se připravit na domácí péči, základní 

informace o péči s danou cílovou skupinou či rady co dělat, když péče doma nelze zvládnout.  

Obecné kapitoly věnující se různým typům služeb obsahují popisy systému služeb, informace o 

tom, kde lze jednotlivé služby dohledat, jaké jsou možnosti využité služeb při domácí péči, co od 

služeb očekávat a mnoho dalšího. Dle členů projektového týmu je o brožuru velký zájem a byl 

realizován tisk dalších kusů na základě mapování zájmu. „O brožury je celkem zájem, rozdalo se 
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toho dost i na těch závěrečných workshopech, tak jsme to s kolegyní udělaly tak, že jsme jim na 

sebe daly kontakty a, tak zjišťujeme potřebu brožur, tak podle toho objednáme další s nějakou 

rezervou.“ Brožura má okolo 150 stran, nicméně původní návrh dokumentu měl 300 stran. 

Projektový tým má tedy k dispozici rozšířenou verzi brožury, přičemž jedna z členek projektového 

týmu uvedla, že není vyloučeno, že v budoucnu text nabídnou například jako učební materiál 

vyšším odborným či vysokým školám pro budoucí sociální a zdravotní pracovníky.  

Dalším výstupem, který má přesah i po ukončení projektu, jsou letáky s informacemi o možnostech 

podpory neformální péče, které byly distribuovány do nemocnic, na úřady, mezi praktické lékaře, 

ve službách apod. Letáky mají za účel informovat neformální pečující o tom, že existují podpůrné 

služby, které jim pomohou lépe zvládnout péči. „Je to takový rozcestník i pro pečující i pro veřejnost 

s informacemi o sociálních a zdravotních službách, jsou tam taky odkazy na různé kontakty.“ Na 

letácích je rovněž umístěn QR kód pro zobrazení elektronické podoby brožury. „Leták je dobrý v 

tom, že se dá použít i samostatně. Nechali jsme na něj umístit QR kód brožury, přes něj si ten pečující 

může brožuru otevřít v elektronické podobě, ta je uložena na webu kraje. To je super, to může mít 

dlouhodobé a různorodé využití. Brožura je tak dostupná co nejširší veřejnosti, a přitom bez 

vynakládání dalších finančních prostředků.“ Informační letáky o zdravotních a sociálních službách 

jsou také vhodným pomocníkem pro sociální pracovníky při poskytování sociálního poradenství 

neformálním pečujícím. 

Třetím výstupem, který bude využitelný i po ukončení projektu, jsou televizní spoty. Ve spotech se 

objevují témata jako: péče o dospělou osobu s postižením, paliativní péče, kompenzační pomůcky, 

péče o seniory, svépomocné skupiny, sociální služby a další. Tv spoty jsou již od května 2022 

vysílány v rámci regionálního televizního kanálu TV Polar. Vysílání TV spotů probíhá také v 

čekárnách nemocnic ve Frýdku-Místku, Třinci, Opavě a Ostravě. 

Další přesah výstupů z projektu spatřujeme v dalším využití vytvořených materiálů – brožury, 

letáků a TV spotů, které byly prezentovány na dalších akcích, např.: konference týkající se 

pečujících a seniorské tématiky, setkání poskytovatelů paliativní péče atd. Jedná se o 

multidisciplinární setkání, kde jsou dále šířeny vytvořené výstupy a dochází ke zvyšování povědomí 

veřejnosti o formách podpory pro neformální pečující. 

Jaké překážky bylo během realizace projektu nutné překonat? 

Velká část projektu byla realizována během pandemie covid-19. Protipandemická opatření měla 

dopad na realizaci některých aktivit projektu. Pandemie na určitou dobu úplně pozastavila 

možnost realizace vícedenních pobytů, kdy bylo na základě vládních opatření nutné omezit 

setkávání osob na minimum, a tudíž nebylo možné pobyty realizovat. Do jisté míry měla pandemie 
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dopad také na aktivitu provázení, kdy bylo nutné omezit kontakty na minimum. „Dále ten covid 

izoloval ty pečující v té domácnosti. Měli obavu se setkávat s jinými osobami, to znamená také zajít 

si do těch konkrétních sociálních služeb a zeptat se na ty možnosti.“ Velmi striktně byl omezen také 

přístup do nemocnic, kde se provázející osoby mohly setkávat s klienty a pečujícími. „Nemocnice 

měly uzavřené oddělení, nemohly tam chodit návštěvy, takže ten začátek, to první kontaktování, 

bylo v téhle době dost omezené.“ V tomto období tak provázející osoby neformálním pečujícím 

poskytovaly podporu zejména telefonicky. Další aktivitou, jejíž realizace byla přímo ovlivněna 

pandemií, byla aktivita provázení neformálních pečujících, kteří se často starají o nemocné osoby 

náchylnější k nákaze, což vedlo z jejich strany k obavě z osobního setkání s provázející osobou. Do 

jisté míry pak byla ovlivněna také aktivita vzdělávání, kdy byli garanti zodpovědní za tuto aktivitu 

do značné míry zatížení pracovními povinnostmi spojenými s organizací očkování, rozvozem 

pomůcek, povozem krizových linek a dalšími činnostmi spojenými s pandemií. 

Překážky se vyskytly také při soutěžení veřejných zakázek u aktivit Podpory pečujících (terapie) a 

Seminářů, což bylo popisováno již v Průběžné evaluační zprávě. V případě terapií se do výběrového 

řízení přihlásili pouze 2 dodavatelé (z minimálně 6 potřebných), což realizaci aktivity ovlivnilo 

natolik, že nebylo možné splnit ji v původním předpokládaném rozsahu. V případě druhé zmíněné 

aktivity byla vysoutěžená zakázka zrušena a znovu soutěžena na základě připomínek a hrozby 

sankcí ze strany MPSV. Důsledkem problémů spojených se soutěžením zakázky došlo k velkému 

zpoždění realizace zakázky. 

Projektový tým musel řešit také několik personálních změn, přičemž některé z nich měly 

krátkodobý dopad na realizaci některých z aktivit. První překážkou byl, při zahájení projektu 

odchod jedné z členek realizačního týmu na mateřskou dovolenou, čímž došlo ke změně 

posloupnosti prací v rámci projektu. V květnu roku 2021 z projektu vystoupily obě odborné 

specialistky, které měly na starost metodicky vést odbornou skupinu v rámci klíčové aktivity 4, což 

mělo za následek výrazný přenos povinností na garantku aktivity cca na jeden až dva měsíce, než 

byly na jejich pozici přijaty a zaučeny nové odborné specialistky. V neposlední řadě došlo během 

srpna 2021 ke změně projektové manažerky, v tomto případě se však, dle slov projektového týmu, 

nejednalo o příliš velkou překážku, neboť nová projektová manažerka má zkušenosti s vedením 

projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“ a její orientace v řízení projektu tudíž nebyla 

náročná.  

Na závěr je však nutné uvést, že ačkoli se během projektu objevily překážky, které ovlivnily realizaci 

některých aktivit, byly naplněny stanovené indikátory projektu. V následující kapitole shrnujeme 
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nejdůležitější informace, které realizace projektu přinesla a dále pak některá doporučení, která 

byla stanovena na základě výstupů evaluace.  

4. SHRNUTÍ VÝSTUPŮ EVALUACE A DOPORUČENÍ 

Velkou část projektu tvořila aktivita vícedenních pobytů, prostřednictvím které byly neformálním 

pečujícím poskytnuty příležitosti pro vzájemné sdílení pocitů a zkušeností s dalšími pečujícími z 

kraje, kteří jsou v podobné životní situaci, jejich pozitivní hodnocení pobytů potvrzují data 

sesbíraná skrze dotazníkové šetření mezi účastníky pobytů.  S organizací a náplní pobytů byli 

neformální pečující spokojeni, stejně tak jako s lektory, kteří během pobytů vedli odborné 

přednášky. Neformální pečující se díky absolvování pobytů dozvěděli například to, proč je pro ně 

důležité během péče také relaxovat a přecházet syndromu vyhoření, dále pak také to, jak mohou 

trávit volný čas společně s osobou, o kterou pečují, získali informace o dostupných volnočasových 

aktivitách či různých sdruženích a spolcích, které jim nejen v těžkých chvílích pomohou péči 

zvládat. Pro doporučení bylo ale také podstatné zjistit, zda existovalo něco, co účastníci v rámci 

pobytů postrádali, neboť je do budoucna plánován projekt s aktivitami zaměřenými na vícedenní 

pobyty. Nicméně přes devět desetin (92 %) účastníků během pobytu nic nepostrádalo, což rovněž 

potvrzuje fakt, že pobyty z byly z jejich pohledu dobře zorganizovány a přinesly to, co se od jejich 

realizace očekávalo. Také vzhledem k dalším výstupům evaluace lze říct, že sdílení je pro 

neformální pečující velmi podstatné pro to, aby byli schopni svou roli zvládat. Mimo to, že sdílení 

má pro neformální pečující jakousi terapeutickou funkci, je to také zdroj informací přímo od 

někoho, kdo si prošel či prochází stejnou situací. Proto je do budoucna potřeba podobné aktivity 

nadále podporovat a zahrnovat je do nadcházejících projektů. Z výstupů je také patrné, že 

neformální pečující se mimo nové techniky a metody, které jim pomohou při péči o svou blízkou 

osobu, naučili také opečovávaným více naslouchat a vcítit se do jejich prožívání. Díky tomu jsou 

tedy schopni lépe se v nemoci/handicapu opečovávaných orientovat, což se pro jejich vzájemný 

vztah velkým přínosem. 

Další aktivitou, která byla v rámci projektu realizována byl balíček svépomoci, prostřednictvím 

kterého mohli neformální pečující skrze svépomocné skupiny čerpat finance a příspěvky na různé 

pomůcky, podpůrné materiály či lektory. Také v rámci této aktivity se ukázalo, jak je pro neformální 

pečující důležité mít prostor a možnost vzájemně sdílet své pocity a zkušenosti spojené s péčí. 

Svépomocné skupiny, jejichž provoz byl nejen v rámci tohoto balíčku podporován, jim tento 

prostor poskytují. Velkým tématem je také psychická zátěž, kterou s sebou péče o blízkou osobu 

pro pečující přináší. V rámci projektu realizátoři v tomto ohledu neformálním pečujícím pomáhali 
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skrze finančně podporované terapie. Je nutné zmínit, že se jednalo o aktivitu, která 

byla realizována poprvé, což s sebou přineslo mnohá úskalí. Ačkoli bylo z původně plánovaných 

6600 hodin vyčerpáno pouze 2 404 hodin pro ty pečující, kteří tuto možnost využili, měly terapie 

velký význam. Ačkoli není v návazném projektu tato aktivita v plánu, z evaluace vyplývá, že finanční 

podpora terapií je podstatná a neformální pečující by o ni měli i do budoucna zájem. Participanti 

totiž uváděli, že na terapie budou docházet i v případě, že nebudou z projektu podporovány, 

nicméně jejich podpora díky finanční pomoci by jim velice pomohla.  

Co se týče seminářů a akreditovaných vzdělávacích kurzů, i s jejich obsahem, realizací či vedením 

byli účastníci spokojeni. Zejména neformální pečující, ale také sociální pracovníci, ocenili témata 

relaxačních technik, zvládání stresu a další podobná, která jim pomáhají lépe zvládat péči. 

Neformální pečující by do budoucna ocenili více takovýchto vzdělávacích aktivit s delší časovou 

dotací. Z evaluace však také vyplynulo jedno velmi podstatné zjištění a sice, že potřeby 

neformálních pečujících se liší dle toho, v jaké fázi péče se nachází. Ačkoli to byla aktivita Podpora 

domácí péče (KA4), která měla v projektu pilotní charakter, právě výstupy z evaluace této aktivity 

odhalily, co a kdy neformální pečující nejvíce tíží a jaké jsou jejich potřeby při průchodu péčí. 

Aktivity, které byly projektem realizovány měly jednoznačně pozitivní hodnocení a očekávané 

přínosy, nicméně z evaluace vyplývá, že například vzdělávání, odlehčovací služby či podpora skrze 

svépomocné skupiny jsou podpůrnými aktivitami, které neformální pečující využívají nejdříve po 

několika prvních týdnech péče, a hlavně pak při dlouhodobé péči. Naopak ještě před převzetí 

opečovávané osoby do domácí péče či bezprostředně po jejím příchodu do domácího prostředí 

potřebují neformální pečující odlišné informace, služby a podpůrné aktivity. Projekt jako takový se 

zaměřuje spíše na aktivity, které neformální pečující ocení při dlouhodobé péči, což je bez pochyby 

rovněž velmi podstatné. Pilotní aktivita Podpora domácí péče nicméně ukázala, což je nakonec 

také jejím účelem, že by bylo vhodné zaměřit se na systematické zprostředkování informací (o 

možnostech péče, kompenzačních pomůckách apod.) neformálním pečujícím ještě před a těsno 

po zahájení péče, stejně tak jako na jejich psychickou podporu skrze provázející osoby. Z evaluace 

vyplývá, že neformálním pečujícím velmi pomáhá sdílení svých pocitů, nicméně v prvních fázích 

péče by neformální pečující ocenili spíše individuální podporu právě například skrze provázející 

osobu, která by jim byla k dispozici v případě, že akutně potřebují pomoci s péčí jako takovou 

(například jak používat nějakou pomůcku), ale také jako psychická podpora (dodání pocitu, že na 

péči nejsou sami, uklidnění, příprava na to, co péče obnáší apod.). V dalších fázích péče, zejména 

po několika měsících či letech, naopak neformální pečující upřednostňují sdílení mezi sebou, tedy 

v rámci svépomocných skupin, vícedenních pobytů, seminářů apod.  
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Stejně tak neformální pečující řeší v různých fázích péče jiné problémy spojené s péčí. Na začátku 

to jsou již zmíněné informace o službách, pomůckách či dále informace o tom, jak pomůcky 

používat (nácvik), kontakty na potřebné služby apod. Postupně pak ale tyto zprvu nejdůležitější 

informace, které rozhodují o tom, zda daný člověk péči zvládne či ne, opadají a na řadu přichází 

otázky spojené s udržením kvality péče do budoucna. Neformální pečující tedy potřebují informace 

o příspěvcích, dlouhodobých podpůrných službách, alternativních formách péče, ale také mít 

možnost relaxovat, předcházet syndromu vyhoření a vyčerpání.  

Doporučením je tedy rozdělit informace, které jsou neformálním pečujícím předávány, stejně tak 

jako podpůrné aktivity, dle fáze péče (viz schéma potřeba na str. 30). Ideální je začít pracovat 

s neformálními pečujícími ještě před příchodem opečovávané osoby do domácího prostředí. 

K tomuto je ale potřeba, aby spolu dobře komunikovaly nemocnice, obce a kraj. Obce, ve kterých 

by měla být realizována aktivita Podpora domácí péče (nebo aktivita podobného charakteru) by 

měly být vytipovány na základě možností poskytovaných služeb, zájmu neformálních pečujících a 

dalších faktorů, které určují, do jaké míry bude aktivita úspěšná. Všechny realizované aktivity 

projektu jsou pro neformální pečující přínosné a pomáhají jim péče lépe zvládat. Otázkou však 

není, zda některé aktivity do projektu zahrnovat a jiné nikoli, ale naopak kdy a v jaké míře aktivity 

neformálním pečujícím poskytnout.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

47 
 

Klasifikace informací: Neveřejné 

Seznam obrázků, grafů a tabulek 

    

Graf č. 1: Hodnocení vícedenních pobytů účastníky. N=546................................................................. 12 

Graf č. 2: Nové informace/dovednosti, které účastníci pobytů získali. N=546. .................................... 15 

Graf č. 3: Hodnocení vzdělávání účastníky. N=122. .............................................................................. 17 

Graf č. 4: Hodnocení lektora účastníky vzdělávacích kurzů. N=122. ..................................................... 18 

Graf č. 5: Hodnocení seminářů účastníky. N=69. .................................................................................. 20 

Graf č. 6: Hodnocení lektora účastníky seminářů. N=69. ...................................................................... 21 

 

Obrázek 1: Problémy a potřeby neformálních pečujících ..................................................................... 30 

Obrázek 2: Ukázka letáčků .................................................................................................................... 36 

Obrázek 3: Schéma aktivit, výstupů a krátkodobých dopadů ............................................................... 39 

 

Tabulka 1: Nejčastěji řešené problémy z pohledu účastníků pobytů. N=258 ....................................... 13 

Tabulka 2: Nové znalosti/dovednosti účastníků pobytů. N=257 ........................................................... 13 

Tabulka 3: Nové informace o nemoci z pohledu účastníků pobytů. N=103 ......................................... 14 

Tabulka 4: Nové metody/techniky, které se účastníci pobytů naučili. N=161 ...................................... 14 

Tabulka 5: Nejzajímavější prvky vzdělávání dle účastníků. N=174. ....................................................... 18 

Tabulka 6: Komentáře účastníků ke vzdělávání. N=48. ......................................................................... 19 

Tabulka 7:Zájem účastníků o vzdělávání do budoucna. N=39. ............................................................. 19 

Tabulka 8: Nejzajímavější prvky seminářů dle účastníků. N=78 ........................................................... 21 

Tabulka 9: Komentáře účastníků k seminářům. N=23. ......................................................................... 22 

Tabulka 10: Zájem účastníků o semináře do budoucna. N=16. ............................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145021
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145023
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145024
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145025
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145033
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145035
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145053
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145055
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145056
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145057
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145060
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145061
file:///C:/Users/Kolarzova/Documents/Kolarzova/Evaluace%20Hrdinsvtí%20MSK/Výstupy/Závěrečná%20evaluační%20zpráva/Závěrečná%20evaluační%20zpráva_1.%20verze.docx%23_Toc114145062

