ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY


Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním
dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo
elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/A8Q3E2P9W4K0P2J9M
Jejich pravdivé komentáře nám pomohly krystalizovat v bezproblémové a
hladké zpracování zprávy. Mají od nás velké poděkování.

Komentáře k výsledkům:
1. Na dotazník "Péče o seniory", kterou by potřebovali neslyšící, nedoslýchaví a
ohluchlí ke stáří, odpovědělo 27% anonymních mužů a 73% anonymních žen.

2. Dotazníku se věnovaly osoby se sluchovým postižením ve věku 42 - 89 roků.
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1) Do 45 roků – 4,8%, 2) 46 – 50 roků – 9,5%, 3) 51 – 55 roků – 28,6%, 4) 56 – 60
roků – 15,9%, 5) 61 – 65 roků – 12,7%, 6) 66 – 70 roků – 11,1%, 71- 75 roků – 4,8%,
76 – 80 roků – 4,8%, 9) 81 – 85 roků – 6,3%, 10) 86 – 90 roků – 1,6%,
3. O budoucí péči o seniory a přípravu na stáří se zajímalo 68,3 % neslyšících
znakujících, 12,7% neslyšících neznakujících, 1,6% ohluchlých a 17,5%
nedoslýchavých.
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4. Ve městě nad 15.000 obyvatel žije 82,5% dotázaných, ve městě do 8.000
obyvatel 4,8%, ve městě do 2.000 obyvatel 1,6% a na vesnici - méně než
1.000 obyvatel - 11,1%

5. 23,8% dotázaných žije s příbuzným, 44,4% s partnerem, 20,6% sám, ale
pravidelně ho dochází rodina, 11,1% sám, ale mu pomáhá cizí člověk.
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6. Pomáhá Vám někdo – služba, kdo, jak, co stojí? Neslyšícím znakujícím
pomáhají rodiny (slyšící děti nebo vnoučata), zejména s tlumočením u lékaře a
na úřadě a s nákupy nebo dotázaní se sluchovým postižením navštěvují různé
organizace, např. Českou unii neslyšících, kde využívají tlumočnické služby
(tlumočení ve znakovém jazyce a simultánní přepis) a sociálně aktivizační
služby, na podobné služby se obracejí i na Centrum denních služeb pro
neslyšící, Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, Tichý svět, Centrum
zprostředkování tlumočníků pro neslyšící při ASNEPu apod. S těmi službami
jsou spokojeni, uvedené služby jsou zdarma. Jen s tím nejsou spokojeni starší
dotázání, kteří už sami nezvládají a jsou bez podpory rodiny, zejména ti,
mající zkušenosti z LDN a domova pro seniory, by vážně potřebovali pomoc
různých služeb, které by uvítali každou chvíli, např. dobrovolníky se znalostí
znakového jazyka a přítomnost tlumočníka znakového jazyka na kulturních
akcích, pořádané domovem pro seniory.
7. V domově pro seniory by chtělo bydlet 36,5% dotázaných, většinou
osamělých, bez podpory rodiny nebo bez dětí a 63,5% buď nechce (mají na
mysli funkční rodinu, heslo "Doma je doma" a soukromí nebo mají obavu z
trvalého, nepřetržitého kontaktu s vrstevníky, vedoucího k omezení aktivit a
zúžení zájmů - nehledě na "ponorkovou nemoc" nebo týrání personálem)
nebo ještě neví, jestli budou v budoucnu moci spoléhat na své děti, ale
počítají s přípravou na své stáří pro případ zhoršení zdravotního stavu,
samoty a nemohoucnosti. Tato myšlenka lidí v předdůchodovém věku je
otázkou několik let.
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Legenda:
1) Pokud takový domov nesplňuje požadavky neslyšících x), tak tam nepůjdou
bydlet
x) personál se znalostí znakového jazyka či přepisu, potřebné služby a aktivity, domov
jako satelitní sídliště obývané s lidmi se sluchovým postižením, podsklepené domky
s parčíkem a zahrádkami – 11,1%
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2) Pokud je neslyšící člověk sám a nikoho nemá, život ve společnosti dalších
neslyšících lidí mu může jenom prospět – bude si mít s kým popovídat,
bude se mít s kým potěšit z každodenních maličkostí, bude moci podnikat
různé akce a zúčastňovat se programu domova – 36,5%
3) Silné rodinné a domovské vazby – 3,2%
4) Doma je doma – 14,3%
5) Obavy z omezení či snížení aktivit, týrání a ztráty soukromí – 6,4%
6) Zatím neví, v budoucnu dle situace, zdravotního stavu a financí – 20,1%
7) Podpora od rodiny – 8%

9. Pro ty, kteří nechtějí sdílet bydlení s cizím člověkem a kteří chtějí být doma a
domluvit si služby, které jim pomohou vše zvládnout, ukazuje výsledek 69,8%
a pro ty, kteří nemají zájem o domácí agenturu, činí 30,2%

10. 46% z 100% dotázaných doplnili úplné pořadí od nejlepší k nejhorší variantě.
Dle grafu důležitosti ukazuje takhle:
1. Varianta "E"- dům s pečovatelskou službou - 3,3
2. Varianta "D"- doma - 2,9
3. Varianta "A"- domov pro neslyšící seniory - 2,8
4. Varianta "C"- domov pro seniory společně se slyšícími - 2,3
5. Varianta "B"- domov pro seniory společně s nevidomými – 1
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Jejich podmínkou je, aby personál, pracující v domově nebo docházející
do bytu, věděl co, to je být sluchově postižený, ovládal znakový jazyk či
přepis a znal jejich specifika.
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Dalších 54% z 100% dotázaných preferovalo buď všechna pořadí s neutrální
variantou nebo jedno pořadí s nejlepší variantou, z toho 23,5% dotázaným je
to jedno, neboť jsou sice zvyklí žít mezi slyšícími a osobami se zrakovým a
tělesným postižením, ale přesto by uvítali přítomnost stejně sluchově
postiženého člověka k rozhovorům, setkávání, podílet se na různých akcích a
personálu, který jim se vším pomůže, s čím budou potřebovat a který mimo
jiné ví, co to je být sluchově postižený, ovládá znakový jazyk nebo přepis a
zná jejich specifika, 23,5% dotázaných by preferovalo domov pro neslyšící
seniory (varianta "A"), 5,9% domov pro seniory společně s nevidomými
(varianta "B"), 2,9% domov pro seniory společně se slyšícími (varianta "C"),
29,4% doma (varianta "D") a 2,9% dům s pečovatelskou službou (varianta
"E").
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11. 41,3% dotázaných by bylo ochotno stěhovat se do jiného města kvůli domovu
pro neslyšící seniory a 58,7% by nebylo ochotno z důvodu silné rodinné a
domovské vazby. Objevil se i komentář, že pro staré neslyšící z Čech by byl
vhodnější seniorský dům v Čechách, vzhledem ke svému stáří by porozuměli
těžko nářečně moravskému znakovému jazyku, a z Moravy dům na Moravě.
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12. Dle dotázaných by měl takový dům pro seniory stát:
28,6% v přírodě (u velkoměsta)
28,6% tam, kde teď žijí buď v Praze nebo městě nebo obci
23,8% v Praze
11,1% v okresním městě
7,9% v krajském městě

13. To, co se týče aktivit v domově pro seniory nebo v domě s pečovatelskou
službou, jsou vyjádřené zatím představou, jak by se mohlo tam žít a jak se to
zlepšit. Výsledky ukazují jasně, hodně osob se sluchovým postižením se
neobejde bez pohybových aktivit přiměřeně věku (pěší turistika, cykloturistika,
zdravotní procházky), méně fyzicky náročných tuzemských i zahraničních
zájezdů, ozdravných pobytů u moře za vhodných klimatických podmínek
včetně získání nových kontaktů se zahraničními seniory se sluchovým
postižením, výtvarných a rukodělných prací, rehabilitačních cvičení,
zdravotních přednášek, činností různých klubů (senioři, Jokeři, šipkaři, rybáři,
PC) a programů pro neslyšící (divadlo, kultura) tlumočených ve znakovém
jazyce nebo v přepisu. V případě jejich přání v Tichém domě by bylo ideální
umožnit provoz řemeslnických dílniček (řemeslníci - senioři mají možnost být
částečně aktivní), zřízení kavárny, kina, malého sportovního zařízení (lehké
sportovní disciplíny v podobě legrace, petanque) včetně bowlingu,
rehabilitačního pracoviště (bazén, pedikúra, kadeřnictví) a knihovny
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(předčítání knih ve znakovém jazyce či v přepisu). Dále by uvítali možnosti
soužití s oblíbeným zvířátkem (vycházky s mazlíčky, casisterapie), přístup k
internetu a satelitu, zahradničení a cvičení paměti (zábavné hrací pomůcky,
materiály k luštění, vzpomínková terapie). Ti, kteří si představují trávit svůj čas
doma, by se chtěli v budoucnu, pokud jim to dovolí zdravotní stav, věnovat
aktivitám podle své úvahy (četba, vaření, práce s PC, chalupaření, plavání,
turistika).

Zapsala: Kamila Spěváková
Dne: 25. 2. 2015
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