Přílohy
Příloha č. 1 – znění dotazníku
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, sestávajícího z 5
otázek. Pracuji v Nautis jako osobní asistentka, a na výše uvedené téma píšu svou bakalářskou
práci. Vaše cenné odpovědi budou anonymní, a budou východiskem pro sepsání mé práce.
Ti z Vás, kteří by následně byli ochotni se se mnou sejít, a povyprávět mi svůj příběh, nechť mě
prosím kontaktují na e-mail: xxxxx. Součástí mé práce budou i 2 anonymní kazuistiky.
OTÁZKY:
1)

Jak často využíváte osobní asistenci?

2)

Z jakého důvodu osobní asistenci využíváte?

3)

Jak osobní asistence ovlivňuje Váš vztah k dítěti čerpající osobní asistenci?

4)

Jak se osobní asistence odráží ve Vašich rodinných vztazích (s partnerem, mezi

sourozenci)? Má na ně nějaký vliv?
5)

Jak osobní asistence usnadňuje plnění Vašich povinností (pracovních/domácích)?

6)

Chtěli byste ještě něco dodat? (Nepovinné)

Příloha č. 2 – Odpovědi z dotazníku
1)
2)

Jak často využíváte osobní asistenci?
2 krát týdně (2x)
V současnosti 1x týdně, dříve 3x týdně
Pravidelně několikrát týdně
1x týdně (5x)
1x týdně - pátek 14.00-18.00
2x týdně hodinu
1-2 x za týden
5x týdně
1x za 1-2 měsíce
3-x tydne
Z jakého důvodu osobní asistenci využíváte?

-

Syn má dětský autismus, abych se mohla věnovat zdravému dítěti a jít s nim tam, kde
to syn nezvládne

-

Nyní proto, aby syn aspoň jednou týdně měl po cestě domů kontakt s někým jiným než
s rodiči, dříve pro doprovod ze školy, která končila dřív než pracovní doba rodičů a
nebyla k dispozici školní družina

-

Asistenci využíváme hlavně pro vyzvednutí a doprovod ze školy, protože syn není v
15ti letech schopen sám cestovat. Případně i domácí asistenci, hlídání v naší
nepřítomnosti

-

Aby si syn zvykal na někoho jiného, abychom si odpočinuli, zařídili nějaké věci, byli
pouze s dcerou

-

Doprovod dcery s dětským autismem z týdenního stacionáře domů v pátek + trochu
zábavy - 4 hodiny

-

doprovod syna ze školy domů

-

Snažím se synovi naplnit čas

-

pro zpestření života na uzavřeném oddělení

-

Pomáhá nám to a syn má kamaráda

-

odlehčení, možnost pracovat na plný úvazek

-

Syn je velice závislý na pomoci ostatních a vzhledem k tomu že žijeme v domácnosti
se synem sami, v době, kdy potřebuji zařizovat věci mimo byt, není kdo by se o něj
postaral

-

Pro využití volného času po odchodu ze stacionáře

-

Mam více času věnovat se manželovi a druhé dceři

-

umožnění účasti na odborných přednáškách či návštěvy divadla

3)

Jak osobní asistence ovlivňuje Váš vztah k dítěti čerpající osobní asistenci?

-

Nás vztah se nezměnil.,

-

nijak (3x),

-

neovlivňuje,

-

nijak, můj vztah k synovi je stálý, pevný, pozitivní

-

-Náš vztah nijak, syn se však při vyzvedávání ve stacionáři denně domáhá asistentky
(proč ty?, nechci mámu, chci asistentku apod.);

-

s asistentem si syn rozumí dobře, vztah s rodiči asistence neovlivňuje

-

Úplně nerozumím otázce. Syn má v oblibě několik asistentů. Jednu asistentku
vyžadoval i na letní tábor, bez ní by nejel. Vnímám, že se syn s asistenty chová jinak
než s námi rodiči a vidím, že dělá pokroky ohledně samostatnosti. Během let se naučil
úplně nelpět na jednom člověku a dokáže přijmout, že ho občas ze školy vyzvedne i
někdo jiný. Osobní asistence nám zlehčuje život a díky tomu máme možná víc
trpělivosti s naším synem. Využíváme asistenci 8 let a týká se to více minulosti.

-

Určitě kladně. Syn není závislý pouze na nás, což si myslím, je do budoucna velmi
důležité. Také si odpočineme a všichni se na sebe víc těšíme

-

Velmi pozitivně, jednak je zajištěn doprovod v době, kdy jsme v zaměstnání, jednak
víme, že je o dceru dobře postaráno a dobře se s asistentkou baví, než přijde večer domů

-

Myslím si, že to synovi prospívá

-

Po asistenci se na syna, díky odpočinku, více těším a vztah je tak lepší.

-

Syn není dítě, je mu 41. Mentálně ale dítě je

-

Vím, že o dítě je postaráno

4)

Jak se osobní asistence odráží ve Vašich rodinných vztazích (s partnerem, mezi
sourozenci)? Má na ně nějaký vliv?

-

Na rodinné vztahy asistence vliv nemá 6x;

-

Momentálně asi žádný

-

Mám pouze sestru a nevnímám vliv osobní asistenci na vztah s ní

-

Má to dobrý vliv na vztahy v rodině.

-

Je úlevné, když si hlavně mladší bratr od staršího může odpočinout a má prostor sám
pro sebe, protože starší ho málokdy nechá dokončit větu

-

Určitě má pozitivní vliv. Když je se synem někdo jiný, můžeme si s partnerem či
sourozencem dítěte dopřát čas pro sebe, můžeme dělat věci, které nemůžeme se synem.
A samozřejmě si všichni odpočineme a těšíme se na sebe navzájem.

-

Bez asistence bychom měli potíže se sladěním rodinného a pracovního života, dceři
přináší příjemné zážitky, tudíž je zpravidla dobře naladěna a doma je život s ní pak pro
všechny vč. sourozenců snesitelný.

-

ano, usnadňuje, mohu doprovodit mladšího sourozence na kroužek

-

Máme čas na sebe

-

Vliv to má ten, že jako matka jsem ráda, že syn má trochu kvalitnější život

5)

Jak

osobní

asistence

usnadňuje

plnění

Vašich

povinností

(pracovních/domácích)?
-

volný čas

-

pracovní povinnosti

-

jiné povinnosti

-

Vše je snazší, když Vám někdo pomůže s autistou. Nemusíte být pořád ve střehu co zase
dělá.

-

Na odpoledne, kdy se syn vrací s asistentkou, si můžeme naplánovat jiný program než
jeho vyzvedávání.

-

Kdybych syna vyzvedávala každý den ve 13.30 hod. ze školy, tak bych se nemohla
pořádně věnovat své práci, už tak je to složité. Je úlevné, že máme možnost využít
asistenci pro doprovod domů. Protože nemáme nikoho z rodiny, kdo by nám pomohl
"hlídat", nikdo si na syna netroufne, tak jsme asistenci i využívali, abychom také mohli
s manželem někam jít a strávit pár hodin spolu v klidu. Navíc muž hodně cestuje a často
jsem s dětmi bývala sama, proto bylo skvělé, když jsem mohla asistenci využít.

-

Osobní asistence nám určitě usnadňuje plnění pracovních i domácích povinností.
Můžeme si věci vyřídit rychleji a v klidu, bez nějakých problémových situací

-

Bez osobní asistence bychom měli velké potíže, museli bychom krátit pracovní úvazky
a zajistit přesun dcery v brzkých odpoledních hodinách domů.

-

mám na ně více času

-

Syn s námi nežije společně, tak nijak

-

V té době někdy dělám věci, které normálně nejdou např. nákupy

-

Časově

-

Neusnadňuje.

-

Velmi.

-

je příjemné vědět, že jeden den v týdnu nemusím tolik pospíchat z práce

-

Díky asistenci stíhám nakupovat, zajít si na úřady nebo na procházku

-

ano, usnadňuje, je pro mě jediným východiskem

-

Bez osobni asistence nemohla by chodit do práce

6) Chtěli byste ještě něco dodat? (Nepovinné)
-

Sluzba bez které si neumím představit život.

-

Synovi je 29 let, ale vzhledem ke své diagnóze se chová stále jako malé dítě.

-

Když jsem poprvé objevila monžost asistence, velmi se mi ulevilo, protože jsem měla
pocit, že na vše nejsem úplně sama

-

Asistenci jsme v minulosti čerpali v mnohem vyšší míře, nyní se díky dceřinu pobytu v
týdenním stacionáři zúžila jen na pátky, ale v případě potřeby bychom se jistě znova
obraceli na Nautis s žádostí o pomoc v tomto smyslu. Navíc s asistentkami má dcera
velmi příznivé vztahy, potkává se s nimi i na odlehčovacích pobytech v létě, udržuje si
tak stálé vazby, těší se na ně, takže i její zdravotní stav (dětský autismus, ADHD) je již
mnoho let pozitivně ovlivňován díky čerpané osobní asistenci.

-

Myslím si, že dětem či dospělým dětem /synovi je 22 let/ osobní asistence zvláště s
takovým postižením jako je autismus a k tomu přidané další postižení /v našem případě
David má k autismu středně těžkou mentální retardaci a ještě epilepsii osobní asistence
je naprosto super využití volného času. Moc si vážíme péče /v našem případě pí.
Slunéčkové/, kterou osobní asistenci vykonávají

-

Není myslím v možnostech Nautis rozšířit hodiny osobní asistence

-

Asistence pomáhá i míra ji dceři moc ráda tráví čas s asistentkou

-

ne (3x)

