Dopady pandemie covid-19
na rodiny v ČR
Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby
ČÁST 1
18. 11. 2020

Jak se výzkum realizoval?
Unikátnost výzkumu: použitá metoda výzkumu = metoda Delphi
•
•
•
•

Speciální metoda vyvinutá pro sestavení prognózy dalšího vývoje
Dvě kola dotazování s cílem dosažení nejvyšší míry názorové shody
Náročné dotazníky pro respondenty
Vyplnění druhého dotazníku se znalostí výsledků prvního kola

Průběh výzkumu:
Online dotazníkové šetření
1. kolo
Od 1. 6. do 15. 6. 2020
Návratnost 83%
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2. kolo
29. 6. do 21. 7. 2020
Návratnost 82%
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Kdo byli respondenti?
Unikátnost výzkumu:
• Složení odborníků a jejich renomé
• Počet odborníků

• Osloveno 123 předních českých
odborníků z oblasti péče o děti
• První kolo vyplnilo 102 odborníků,
obě kola 98 odborníků
• Rovnoměrné rozložení odborníků
z terénu, státní správy a
samosprávy a akademické sféry
• Pokryty všechny základní
odbornosti ve zdravotní, sociální i
školské oblastí
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Děkujeme všem odborníků
za jejich spolupráci
na výzkumu!

13%
34%

18%
16%

19%

Služby nebo přímá práce
s rodinou nebo rodiči
Služby nebo přímá práce
zaměřená na dítě
Výzkumná a akademická
činnost
Státní správa nebo
samospráva
Jiné
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Dopady na rodiny
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Které problémy budou nejčastější?
Jak očekáváte, že se v období po pandemii koronaviru změní počet rodin, které se
setkají s následujícími situacemi?
Vysoké pracovní vytížení rodičů

Psychické nebo fyzické násilí v rodině
Prospěchové problémy dítěte
Zhoršení komunikace a hádky v rodině
Ohrožení dítěte v online prostředí (kyberšikana, sexuálně
motivované chování)
Sociální vyloučení rodiny
Psychická onemocnění, deprese člena rodiny
Závislosti člena rodiny související s technikou, vč. telefonu
Ztráta bydlení

Nejzávažnější problémy jsou
kromě finančních problémů
ztráta bydlení a vyčerpání
rodičů. Následují problémy,
které úzce souvisí
s vyčerpáním a stresem na
straně rodičů: psychické a
fyzické násilí, psychická
onemocnění a závislosti.

Zadlužení nebo exekuce rodiny
Fyzické nebo psychické vyčerpání rodičů
Výrazně se zvýší
Mírně se zvýší
Nezmění se
Mírně se sníží
Výrazně se sníží
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Snížení příjmu rodiny
Ztráta zaměstnání
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Které problémy budou nejčastější?
Jak očekáváte, že se v období po pandemii koronaviru změní počet rodin, které se setkají s následujícími situacemi?
Nevěra mezi rodiči
Problémy dítěte se šikanou
Poruchy příjmu potravy člena rodiny
Početí dalšího dítěte
Záškoláctví dítěte
Odebrání dítěte rodičům (soudem)
Dobrovolné odložení dítěte mimo rodinu (ZDVOP, kojenecký…
Špatný zdravotní stav člena rodiny
Sebepoškozování a sebeagrese u dětí a mladistvých
Zlepšení a upevnění vztahů v rodině

Nejzávažnější problémy jsou
kromě finančních problémů
ztráta bydlení a vyčerpání
rodičů. Následují problémy,
které úzce souvisí
s vyčerpáním a stresem na
straně rodičů: psychické a
fyzické násilí, psychická
onemocnění a závislosti.

Závislost člena rodiny na nelegálních látkách nebo lécích
Dítě se dostane do evidence OSPOD
Výchovné problémy dítěte
Výrazně se zvýší
Mírně se zvýší

Rozchod nebo rozvod rodičů

Nezmění se
Mírně se sníží
Výrazně se sníží
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Závislost člena rodiny na alkoholu
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Co bude rodiny trápit nejvíce?
Který typ rodiny se bude s danou situací setkávat častěji? (N=102 ) v %
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dětmi
dětmi
Zadlužení nebo exekuce rodiny

Rodiny složené

Ztráta bydlení

Samoživitelé s
dětmi

Ztráta zaměstnání

Pěstounské rodiny

Násilí v rodině

Rodiny s
nemocným dítětem

Závislost na alkoholu

Rodiny s
nemocným
dospělým

Závislosti související s technikou

Rodiny, kde žijí dva rodiče, budou ohroženy především psychickým a fyzickým násilím, a
závislostmi souvisejícími s používáním techniky (telefony, počítače).
Rodinám samoživitelů hrozí především finanční problémy a ztráty bydlení. Častěji než
ostatní se budou také potýkat s závislostmi, především na alkoholu a technice.
Pečující rodiny bude ohrožovat podobná struktura problémů jako rodiny samoživitelů.
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Které rodiny jsou nejohroženější?
Ohodnoťte celkovou míru ohrožení jednotlivých typů rodin v době po pandemii koronaviru
(N=102) v %
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rodiny

Nejohroženější skupinou rodin jsou rodiny samoživitelů, po nich následují rodiny, které
pečují o nemocné dítě nebo dospělého člena rodiny.
Odborníci obecně přítomnost dvou rodičů v rodině, nezávisle na jejich příbuzenském
vztahu k dětem, hodnotí jako protektivní faktor.
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Index závažnosti problému - definice
• odborníci hodnotili míru dopadu jednotlivých problémů na
rodiny s dětmi
• kombinací s odhadem výskytu problému konstruován index
závažnosti
• index nabývá hodnot od 1 do 20
• čím vyšší hodnota indexu, tím závažnější problém
• index vyjadřuje závažnost problému pro rodinu s dětmi
• lze jej využít při rozhodování, na které problémy se zaměřit
v rámci rodinných a sociálních politik.
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Které problémy jsou nejzávažnější?
Index závažnosti problémů pro rodinu s dětmi
Finanční problémy (ztráta zaměstnání, snížení příjmu, zadlužení..)

14,7

Ztráta bydlení

14,5

Fyzické nebo psychické vyčerpání rodičů

14,4

Psychické nebo fyzické násil í v rodině

13,2

Psychická onemocnění, deprese čl ena rodiny

12,7

Závislost člena rodiny na alkoholu

12,6

Sociální vyloučení rodiny

12,5

Závislost člena rodiny na nelegálních látkách nebo lécích

11,8

Závislosti člena rodiny související s technikou, vč. telefonu

11,7

Ohrožení dítěte v online prostředí

11,6

Rozchod nebo rozvod rodičů

11,2

Zhoršení komunikace a hádky v rodině

11,2

Vysok é pracovní vytížení rodičů

10,8

Sebepoškozování a sebeagrese u dětí a mladistvých

10,5

Špatný zdravotní stav člena rodiny

9,7

Výchov né problémy dítěte

9,4

Prospěchové probl émy dítěte

8,3

Problémy dítěte se ši kanou

8,1

Záškoláctví dítěte

7,8

Poruchy příjmu potravy člena rodiny

7,8

Nevěra mezi rodiči

7,0
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Nejzávažnější problémy jsou
kromě finančních problémů
ztráta bydlení a vyčerpání rodičů.
Následují problémy, které úzce
souvisí s vyčerpáním a stresem na
straně rodičů: psychické a fyzické
násilí, psychická onemocnění a
11
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15
závislosti.
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