
 

 

 
Městská správa sociálních služeb 

Věžní 958, 432 01 Kadaň 
 

 

ANKETA 

PRO BLÍZKÉ KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY 
NEMOCNICE  Ankety se zúčastnil: 1 respondent 

 
1. Jak hodnotíte péči o Vaši matku, otce, příbuzného v Domově pro seniory? 

 
1 – velmi spokojen                                                                         
2 – spokojen                                                                           1x2 
3 – spokojen s výhradami (napište jakými) 
4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte s čím) 
5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte s čím)           Ø 2,0       
 
  

2. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 
 

       1 – velmi spokojen                                                                       
       2 – spokojen                                                                   1x2 
       3 – spokojen s výhradami (napište jakými) 

4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte s čím) 
       5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte s čím)               Ø 2,0           
 
   
3. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

 
1 – velmi spokojen                                                               1x2 
2 – spokojen 
3 – spokojen s výhradami (napište jakými) 
4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč) 
5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte proč)                  Ø 2,0      
 
 

4. Co se Vám  líbí/nelíbí na našem Domově? 
 
1xčistota, pořádek 
 
 



5. Máte dostatečné informace o dění v Domově? 
      

      1x ANO 
 

6. Doporučili byste náš Domov svým známým či přátelům?  
    ANO                NE (PROČ?) 
 
1x ANO 
 

Komentář: Děkujeme za účast v anketě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznámeni členové porady vedení dne 17. 1. 2018 
Seznámeni členové Výboru obyvatel dne 22. 1. 2018 
Seznámeni klienti na schůzce klientů s vedením dne 22. 1. 2018 
Anketa bude vyvěšena na Domově, DPS Hrad, DPS Věžní a na denních 
místnostech personálu. 

 
 
 
 

V Kadani dne 22.1.2018                                  
Mgr.Lenka Raadová,MBA  

                                                                       Ředitelka organizace 



 

 

 
Městská správa sociálních služeb 

Věžní 958, 432 01 Kadaň 
 

 

ANKETA 

PRO BLÍZKÉ KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY 
VĚŽNÍ Ankety se zúčastnilo: 9 respondentů 

 
1. Jak hodnotíte péči o Vaši matku, otce, příbuzného v Domově pro seniory? 

1 – velmi spokojen                                                                 3x1 

2 – spokojen                                                                               5x2 
3 – spokojen s výhradami (napište jakými)                                  1x3 
4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte s čím)                     
5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte s čím)                       Ø 1,8         
 

      1) Malý problém spatřuji v neustálé výměně personálu. Senior si  
          vybuduje vazbu a ta je neustále přerušována. Personál má málo času  
          a seniora to může (spěch) rozhodit. Na druhou stranu chápu, že úplně  
          všem se nedá vyhovět. 
          Komentář: Ano, souhlasím, že fluktuace personálu je problém, tento      
          ale nedokážeme ovlivnit. Výše mezd bohužel není tak lukrativní, aby  
          v případě výhodnější nabídky zaměstnanec neodešel. Co se týká  
         ´´točení personálu´´ mezi jednotlivými středisky, i to je provozně  
          nutné – s ohledem na náročnost práce, fyzickou i psychickou zátěž a  
          také v situacích, které jsou nutné z provozních důvodů (nemoci, OČR,  
          dovolené, školení, stáže) změny ve službách. Je žádoucí, aby klienti i  
          zaměstnanci se znali navzájem alespoň od ´´vidění´´. Určitý systém se  
          však snažíme zachovat.  
          Personál má času dostatek k vykonání svých úkolů, ovšem      
          uvědomujeme si, že ne všichni z personálu pečlivě a zodpovědně plní    
          všechny úkoly, neustále kontrolujeme dodržování povinností. Spěchat  
          by v žádném případě nikdo neměl a nemusí (není- li ovšem nenadálá    
          situace, kdy se na směnu nedostaví všichni a jeden někdy i dva lidé  
          chybí). 

 

 

 

 

 

 



2. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 
       1 – velmi spokojen                                                                     5x1   
       2 – spokojen                                                                    4x2 
       3 – spokojen s výhradami (napište jakými)                  

4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte s čím) 
5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte s čím)                    Ø 1,4          

 
3. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

1 – velmi spokojen                                                                8x1 
2 – spokojen                                                                              1x2 
3 – spokojen s výhradami (napište jakými) 
4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč) 
5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte proč)                  Ø 1,1      
 
   

4. Co se Vám  líbí/nelíbí na našem Domově? 
 
     4 x bez odp. 
     * Dobrá péče o klienty, vstřícnost personálu, aktivity – časté 
     * Pořádek a čistota 
     * Prostředí, čistota a ochota pečujících sester. Líbí se mi, že přichází 1-    
         2x týdně paní, která si s maminkou povídá a čte pohádky. Toto   
         hodnotím známkou 1* 
     * Časté akce (srovnávám s Domovem- dříve- v ul. Kpt. Jaroše), lepší  
          péče 
     * Čistota, barevnost, variabilita 
 
 

Komentář: Děkujeme za všechny ohlasy a 
pochvaly. 

 
5. Máte dostatečné informace o dění v Domově? 
     2x bez odp. 
     5x ANO 
     *  Ano- nástěnky, časopis, fotografie, komunikace s maminkou   
           (informuje) 
     *  Ano- sleduji FCB, webové stránky 
 

 

 

 

 



6. Doporučili byste náš Domov svým známým či přátelům?  
 
ANO 
  NE (PROČ?) 

     7xANO                                 
     2x bez odpovědi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznámeni členové porady vedení dne 17. 1. 2018 
Seznámeni členové Výboru obyvatel dne 22. 1. 2018 
Seznámeni klienti na schůzce klientů s vedením dne 22. 1. 2018 
Anketa bude vyvěšena na Domově, DPS Hrad, DPS Věžní a na denních 
místnostech personálu. 

 
 
 
 

V Kadani dne 22.1.2018                                   
Mgr.Lenka Raadová,MBA  

                                                                       Ředitelka organizace 



 

                              
Městská správa sociálních služeb 

Věžní 958, 432 01 Kadaň 
 

 

ANKETA 

PRO DOBROVOLNÍKY DOMOVA PRO SENIORY 
Ankety se zúčastnili: 2 respondenti 

 
1. Co Vám přináší práce dobrovolníka v Domově pro seniory (DpS)?  

1x Dobrý pocit 
1xDobrý pocit. Rádi děláme radost druhým. 

2. Odnášíte si z DpS také nějaké negativní zkušenosti a zážitky? Jaké? 
1x Většinou ne 
1x bez odpovědi 
 

3. Chybí Vám něco pro vykonávání dobrovolnické činnosti v DpS? (Pomůcky, 
podpora, porozumění, čas…?) 
1x NE 
1x bez odpovědi 

 
4. Jak se Vám spolupracuje s „Vaším“ klientem? (Co je pro Vás těžké?) 
     1xVětšinou je vše bez problémů 
     1x Někteří klienti se příliš nezapojují – při skupinové Canisterapii. 
5. Jak se Vám spolupracuje s personálem DpS? 

 
1 – velmi spokojen 
2 – spokojen 
3 – spokojen s výhradami (napište jakými) 
4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč) 
5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte proč) 
  

a. Koordinátorka dobrovolníků  známka:    2x1  Ø 1 
b. Obslužný personál    známka:     1x1    

                                                                                                     1x2  Ø 1,5 
c. Recepční      známka:   2x1  Ø 1 
d. Ostatní…?     známka:    1x1  Ø 1 

      1xbez odp. 
 
 
 
 
 
 



6. Jak hodnotíte kvalitu poskytované péče v našem Domově? 
Prosím, přidělte známku (jako ve škole – nejlepší 1, nejhorší 5) 

V případě známky horší než 2, napište, prosím, důvod 

 
1  2      3  4        5 

                                                           2x1    Ø 1 
 

 

7. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 
Prosím, přidělte známku (jako ve škole – nejlepší 1, nejhorší 5) 

V případě známky horší než 2, napište, prosím, důvod 

 

 
1  2      3  4        5 

 
                                                                     1x1-2    Ø 1,5 

        1x bez odp. 
 
8. Co se Vám  líbí/nelíbí na našem Domově? 
       1x Útulné prostředí, Retro koutek, Krásná zahrada 
       1x Líbí se mi velmi pestrý program volnočasových aktivit. 

 

9. Máte návrhy či náměty ke zlepšení kvality služeb v našem Domově? Jaké?  
 
       2x bez odpovědi 
10.    Doporučili byste náš Domov někomu ze svých blízkých, přátel či 

známých? 
      ANO   NE (PROČ?) 

       2x ANO 
 
 

Komentář: Děkujeme za vyplnění ankety. 
 
 

Seznámeni členové porady vedení dne 17. 1. 2018 
Seznámeni členové Výboru obyvatel dne 22. 1. 2018 
Seznámeni klienti na schůzce klientů s vedením dne 22. 1. 2018 
Anketa bude vyvěšena na Domově, DPS Hrad, DPS Věžní a na denních 
místnostech personálu. 

 
 
 
 

V Kadani dne 22.1.2018                                   
Mgr.Lenka Raadová,MBA  

                                                                            Ředitelka organizace 



 

              Městská správa sociálních služeb 
Věžní 958, 432 01 Kadaň 

 

ANKETA 

PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY 
VĚŽNÍ Ankety se zúčastnilo: 26 respondentů      

 
1. Jste spokojeni s kvalitou poskytované péče v Domově? 
 

1 – velmi spokojen                                                                    17x1 
2 – spokojen                                                                            8x2 
3 – spokojen s výhradami (napište jakými)                                  1x3  
4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč)            
5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte proč)                       Ø 1,4 

 
3)Výhrady vůči zdravotnímu úseku – zdravotní sestry-podání léků,   
    když dojdou tak problém než zase dodají 
    Komentář: V anonymní anketě těžko posuzovat takto konkrétní     
    případ. Stát by se to nemělo, zdravotní sestry jsou povinny hlídat jak   
    množství, tak i expiraci léků. Ovšem jiné je to v případě, že léky jsou  
    od jiného než našeho praktického lékaře a má je dle dohody  
    obstarávat rodina. Také v případě, že si klient bere léky sám a    
     neoznámí několik dní či pouze 1 den předem, že mu dochází, nejsme  
    schopni recept a vyzvednutí léků zajistit. Je nutné situaci oznámit  
    minimálně 1 týden předem.Vzhledem k tomu, že neznám konkrétní  
    situaci, nemohu více posoudit. Pokud se toto stane, je třeba, aby  
    klient reagoval ihned a své připomínky sdělit vedoucí Domova,   
    sociální pracovnici nebo manažerce kvality případně i ředitelce.    
    Zdravotní sestry každopádně opakovaně upozorním o povinnosti  
    hlídat množství léků.  
       
 
 
 
 
 
 
    



2.    Spokojenost s ………… 

   1 – velmi spokojen 
   2 – spokojen 
   3 – spokojen s výhradami (napište jakými) 
   4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč) 
   5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte proč) 

 

    ubytováním a prostředím známka: 20x1, 3x2, 1x3, bez odp.2x           Ø 1,2  
        

   stravou   známka: 12x1, 9x2, 3x3, 1x4, bez odp.1x   Ø 1,7 
   * moc solí   
      Komentář: Každé jídlo je kontrolováno a ochutnáváno některou      
      vedoucí úseků. Záležitost slané-neslané je vždy individuální chutí.  
      Kuchařky nicméně upozorním na tuto připomínku. Z 66 odpovědí    
      (40 odebírající oběd od pečovatelské služby a 26 klientů DpS) byla  
      tato připomínka pouze 2x.  
 
  *  není podle mých představ    
      Komentář: Připomínka velmi nekonkrétní.  Strava při hromadném   
      a ještě navíc dietním stravování se liší od rodinných zvyklostí či  
      představ. Co se týká složení jídelníčku, klienti mají možnost se  
      podílet svými náměty, přáními, připomínkami na setkání s klienty  
      ( 1x za 3 měsíce) či prostřednictvím výboru obyvatel (1x za 2 měsíce,  
      jména členů výboru obyvatel jsou na všech nástěnkách). Strava je  
      kontrolována i ze strany nutriční terapeutky, která dbá na složení   
      jídelníčku i diet z hlediska nutričních hodnot. Každé jídlo je také   
      ochutnáváno vedoucími úseků. 

         úklidem          známka:19x1, 6x2, bez odp.1x          Ø 1,2        
 
   péčí o prádlo          známka:21x1, 1x2, bez odp.4x          Ø 1,1        
 
   klíčovým pracovníkem            známka:20x1, 3x2, bez odp.1x          Ø 1,1         

         Nevím 2x 
 

   volnočasovými aktivitami        známka:16x1, 5x2, bez odp.4x          Ø 1,2         
         Nemám 1x 
 

   dobrovolníkem                známka:9x1, bez odp. 13x                 Ø 1,0 

   Nemám/Nedochází 4x         
 
   přístupem vrátných v recepci   známka:19x1, 5x2, bez odp. 2x         Ø 1,2         
 

          



   údržbou          známka:24x1,bez odp. 2x                   Ø 1,0        
  Hlavně pan Lněníček 1* 
  Komentář: Velmi děkujeme, vyřídím.  
 

   Jiné – * Rehabilitace 1*  
 
              * Řešení problémů. Pokud nastane problém s nějakým 
klientem, bylo by vhodné vyslechnout obě strany, ne jen jednu. Ten kdo 
si stěžuje, mám pocit, navrhne viníka, ale není vyslechnut i on. 
Komentář: Každý konflikt mezi klienty, ale i klient x personál je vždy 
řešen, vždy, pokud jsou označeny, jsou kontaktovány a ,,vyslechnuty“ 
všechny dotčené osoby. Někdy dojde ke konfrontaci, jindy si toto řešení 
dotyčná osoba nepřeje. V tomto případě musíme respektovat přání 
klienta.  Vedení úseků budou o této situaci opakovaně upozorňovat i 
personál, aby konflikty neřešil a předal k vyřešení vedení Domova. 
    
 

3. Jak hodnotíte vztah pečujícího personálu ke klientům? 
                                                                                       1xbez odp.          

   1 – velmi spokojen                                                          20x1 
   2 – spokojen                                                                       4x2 
   3 – spokojen s výhradami (napište jakými)                          1x3 
   4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte s čím) 
   5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte s čím)                        Ø 1,2 

 

3) Někdy méně ochotný personál     
    Komentář: Není zřejmé, v jaké situaci a jaký personál je méně    
    ochotný, bylo by lépe více konkretizovat či obrátit se ihned na   
    kohokoliv z vedoucích. Obecně platí, že klienta podporujeme v tom,  
    aby činnosti, které zvládne sám, též sám vykonával, snažíme se o  
    maximální udržení schopností klienta (samozřejmě s ohledem na     
    momentální zdravotní stav). Jako příklad uvedu situaci – Klient, který  
    naprosto v pohodě zvládne zapnutí knoflíků sám, požaduje toto po   
    personálu. Ten ovšem má vykonávat činnosti pro klienta, které klient  
    nezvládne či pomůže tam, kde je potřeba pomoci.    

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Máte návrhy či náměty ke zlepšení služeb v našem Domově? Jaké? 
Bez odp. x 20 
NE x 3 
 

* Péče, hry 
   Komentář: Není jasné, co tím pisatel míní. Nekonkrétní odpověď.     
   Hry? Nabízíme velmi mnoho aktivit, včetně různých her.  
 
* Květinky i na pokojích 
  Komentář: Každý pokoj, či část pokoje, je domácnost klienta a může      
  si ji vybavit dle svých přání a představ. Tedy i květinami na pokojích.  
 
*  Lépe vařit, věčně studený jídlo (obědy v poklopu)  

            Komentář: Lépe vařit- konkrétně jaká přání? Dále viz odpověď k       
            bodu 2.   
            Studené jídlo – jídlo je podáváno v termoobalu a nandává se     
            těsně před rozvážením v povinné teplotě – kontrolováno teploměry –  
            vedoucí jídelny i kontroly hygieny.  Teplota je udržitelná po určitou      
            dobu (po 10- ti minutách je stále horké, po 20- ti minutách již pouze    
            teplé – maximální doba). Je důležité, aby jídlo bylo snědeno ihned    
            po dodání a odklopení poklopu.  Nicméně, v případě, že jídlo klient   
            považuje za studené, může ihned přivolat zvonkem personál a   
            požádat o ohřev, v případě též o kontrolu teploty – požádat o  
            zavolání kohokoliv z vedoucích. 
 
 
5. Co se Vám nejvíce líbí na našem Domově? 

Bez odp. 12x 
Zahrada- letní posezení, akce v pergole: 3x 
Usměvavé sestry, pečovatelky 
Ochota, vstřícnost, prostředí 
Péče: 2x 
Prostředí, zvířátka venku 
Hezký přístup veškerého personálu 
Různé aktivity a soutěže 
Akce, péče 
Profesionální přístup ke klientům 
Vše: 2x 

Komentář:Děkujeme za všechny krásné ohlasy a 
pochvaly 

 
 



6. Doporučili byste náš Domov svým blízkým či známým? 
 

ANO   NE (PROČ?) 
ANO-23x 
NE-1x – Domov je domov 
Bez odp. – 2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznámeni členové porady vedení dne 17. 1. 2018 
Seznámeni členové Výboru obyvatel dne 22. 1. 2018 
Seznámeni klienti na schůzce klientů s vedením dne 22. 1. 2018 
Anketa bude vyvěšena na Domově, DPS Hrad, DPS Věžní a na denních 
místnostech personálu. 

 
 
 
 

V Kadani dne 22.1.2018                                  
Mgr.Lenka Raadová,MBA  

                                                                                 Ředitelka organizace 



 

              Městská správa sociálních služeb 
Věžní 958, 432 01 Kadaň 

ANKETA 

PRO KLIENTY ODEBÍRAJÍCÍ OBĚD 
Z DOMOVA PRO SENIORY 
Ankety se zúčastnilo: 40 respondentů 

 
1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaného oběda v souvislosti s jeho cenou? 

 
1 – velmi spokojen                                                                          13x1 

2 – spokojen                                                                                    23x2 
3 – spokojen s výhradami (napište jakými)                                         3x3 
4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč) 
5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte proč)                           Ø 1,7          
Bez odp.1x 
 
* občas nedovařené přílohy (rýže, brambory). Tvrdé maso. 
 
   Komentář: Na tuto oblast se zaměříme, budeme se snažit řešit. Při  
   ochutnávce, kterou provádějí vedoucí úseků se tento problém     
   neobjevil.  
 
* malé porce (více knedlíků a hlavně omáček) 
 
    Komentář: Porce jsou normované a odpovídají předpisům.  
    Norma- vedoucí kuchyně Irena Doležalová: viz. příloha 
    Je nutné si uvědomit, že oběd je koncipován (ve spolupráci s nutriční     
    terapeutkou) jako jednotný celek, tudíž nutričně odpovídá polévka  
    +hlavní jídlo, od tohoto je odvozena i norma. Pokud si klient např.  
    ponechá polévku či ½ porce na večeři, je pochopitelné, že se mu zdá    
    porce malá.  
 
* velmi spokojen s polévkami. Spokojen s výhradami např. do zelí   
   nedávat další ingredience (kazí chuť zelí) 
 

           Komentář: Děkujeme za pochvalu polévek, zde se ukazuje, co člověk,  
          to jiná chuť, jiný klient si na polévky stěžuje. Co se týká zelí,  



          připomínka bude předána vedoucí kuchyně, jedná se někdy o  
          speciální recepturu k danému jídlu (opět- někomu to chutná, má to  
          rád, někomu ne, individuální chuť) 

 
 
* rýže často tuhá 
 
   Komentář: Viz. odpověď výše u bodu 1. , zaměříme se na tento       
   problém.  
 
* nemám ráda zapečené brambory, mám ráda buchtičky s krémem 
 
    Komentář: Jídelníček je koncipován na základě nutričních hodnot,    
    vyváženosti stravy a též finančních možností a norem. Individuální     
    chutě bohužel nejsme schopni řešit. Někdo má rád ,, koprovku“ 
    někdo ne, někdo žemlovku, jiný ne.  
 
 * bral bych větší porce k ceně 
 

           Komentář: Toto je možné, zvýšit normy a tím větší porce za vyšší  
           cenu, ovšem ne všem by takové řešení vyhovovalo. Uděláme během  
           měsíce ledna-února dotazník, kolik klientů by si přálo navýšení   
           velikosti porce a za kolik peněz, musím dát propočítat účetní a  
           vedoucí jídelny. 

 

2. Máte připomínky k jídelníčku? Jaké?  
NE- 11x BEZ ODP.- 23x 
 
*  Prosím nesolte tolik 
 
    Komentář: Na tuto připomínku se zaměříme, jídlo vždy     
    ochutnává jedna z vedoucích úseků DpS, je možné že se jedná o      
    individuální chuť, prověříme, tato připomínka se v 66 odpovědích   
    objevila pouze 2x (40 klientů odebírajících oběd od pečovatelské   
    služby a 26 klientů DpS)  
 

*  K jídelníčku samotnému ne. Jen bychom uvítali vyvěšení menu na     
    stránkách MěSSS.  
 
    Komentář: Již zařízeno, bude vždy na stávající a následující týden. 
    Jídelníček naleznete na www.messskadan.unas.cz  
 
 



* Obědy si vařím sama, pokud ještě mohu a mám trochu síly. 
 
* Více zeleniny a kompotů, méně houskových knedlíků. 
 
     Komentář: Opět otázka individuální chuti, mám ráda, nemám ráda    
     – zelenina je součástí mnoha jídel i ve formě salátů, vše záleží na    
     Financích a finančních normách. Jídelníček je sestaven na základě   
     nutričních požadavků, pokud klienti odebírají pouze oběd je  
      počítáno i s tím, že nutričně si složení dalších jídel hlídají a doplňují      
     sami. Zeleninová jídla se ve větší míře vyskytují při večeři (ale i to   
     se některým klientům nelíbí).    
      
     Knedlíky- někdo má rád, někdo nemá, někdo chce více často,  
     někdo méně. Individuálním chutím nedokážeme vyhovět. Kompoty  
     bývají, ale důležitá je finanční norma.  
 
* Více zeleniny 
 
    Komentář: Viz odpověď výše.  
 
* 26. 27.  října (čtvrtek a pátek) jsem požádal , že jdu k lékaři, bylo mi   
    řečeno, že 26. a to ve čtvrtek je pozdě a tak jsem zůstal doma- oběd  
    26.  nedošel- Posunut 30.11.  u lékaře. 
 
    Komentář: Vše řešeno a vyřešeno s vedoucí PS. 

 
 
3. Jste spokojeni s přístupem pečovatelek dovážejících obědy? 

1 – velmi spokojen                                                                            29x1 
2 – spokojen                                                                                        8x2 
3 – spokojen s výhradami (napište jakými)                                        1x3 

4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč)                                         1x4 
5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte proč)                            Ø 1,3     
Bez odp. x 1 
 
*  Vzhledem k tomu, že jsme s donáškou obědů teprve začali,     
      nemůžeme nalézt vhodnou formu donášky. I přesto, že sestry  
      z Domácí péče zavírají na poledne psa, bojí se vstoupit na pozemek  
     domu.  Matka se těžce pohybuje a v zimních měsících se situace  
      ještě zhorší. 
 
     Komentář: Situace individuálně řešena a vyřešena.  
 



*  Malé porce 
 
     Komentář: Viz. výše u bodu 2. Porce jsou normovány. Oběd      
     komponován jako celek.  
 
 

4. Doporučili byste odběry obědů z našeho Domova svým přátelům či 
známým? 
ANOx34     NE (PROČ?)x2                  BEZ ODP. x 4 
                          

 
5.      Informujete své okolí o možnosti stravování v našem Domově? 

ANO x 19 NE x 11                                 BEZ ODP. x 9 
 

            *Dlužíte mi za čtvrtek 26. 11. 2017 oběd s dovozem.  
               Komentář: Vyřešeno s vedoucí Pečovatelské služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznámeni členové porady vedení dne 17. 1. 2018 
Seznámeni členové Výboru obyvatel dne 22. 1. 2018 
Seznámeni klienti na schůzce klientů s vedením dne 22. 1. 2018 
Anketa bude vyvěšena na Domově, DPS Hrad, DPS Věžní a na denních 
místnostech personálu. 

 
 
 
 

V Kadani dne 22.1.2018                                   
Mgr.Lenka Raadová,MBA  

                                                                                         Ředitelka organizace 



NORMA POTRAVIN 
Norma potravin jak používáme a případné postupné navyšování surovin již od 
roku 2010. 
 
maso – 100g  upraveno na 120g 
ryby – 120g upraveno na 150g 
maso nebo uzenina do zapečených těstovin nebo brambor, plněných knedlíků 
80g -  upraveno na 100g 
 
brambory na zapečení – 230g upraveno na 260g 
smažený květák – 200g upraveno na 300g 
mletá masa – 80g upraveno na 100g 
žemlovka – 320g upraveno na 420g 
buchtičky s krémem – 370g upraveno na 420g 
 
přílohy: 
brambory – 265g 
bramborová kaše – 250g upraveno na 270g 
nastavená kaše – 250g upraveno na 270g 
bramborový salát – 300g upraveno na 340g 
bramborové knedlíky – 200g 
houskové knedlíky – 160g 
rýže – 163g 
těstoviny – 200g 
noky – 180g 
čočka – 250g 
fazole – 250g 
hrachová kaše – 300g 
mrkev dušená – 110g upraveno na 150g 
kedlubnové zelí – 110g upraveno na 150g 
fazolky na smetaně – 110 upraveno na 150g 
špenát – 110g upraveno na 150g 
kapusta dušená – 110g upraveno na 150g 
zelí steril. – 110g upraveno na 150g 
zelenina do polévky – 200g na 10 PORCÍ upraveno na 400g 
brambory do polévky – 400g na 10 PORCÍ upraveno na 600g 
omáčky všechny – 110 ml upraveno na 200 ml 
 
S úpravami souvisí navýšení dalších surovin na ochucování, zahušťování a 
potravina jako vložka do omáčky : – mouka, cukr, ocet, smetana, mléko, olej, 
vložka do omáček(uzenina, slanina,vejce,okurka,houby atd.)   
 
V Kadani 23.1.2018                                                  zpracovala: Irena Doležalová 



 

 

 
 

Městská správa sociálních služeb 
Věžní 958, 432 01 Kadaň 

 

 
 

ANKETA 

PRO SENIORY – UŽIVATELE DOCHÁZEJÍCÍ  
DO DOMOVA PRO SENIORY NA OBĚD  

Ankety se zúčastnili celkem: 3 respondenti 
 

1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaného oběda v souvislosti s jeho cenou? 
 
1 – velmi spokojen                                                           
2 – spokojen                                                                                 3x2 
3 – spokojen s výhradami (napište jakými) 
4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč) 
5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte proč)                      Ø 2,0          

 
2. Máte připomínky k jídelníčku? Jaké?    
3.  

2x bez odp. 
1x žádné 
 

4. Jste spokojeni s přístupem personálu kuchyně? 
 

1 – velmi spokojen                                                                   1x1  
2 – spokojen                                                                        2x2 
3 – spokojen s výhradami (napište jakými) 
4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč) 
5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte proč)             Ø 1,7          

 
 
5. Doporučili byste odběry obědů z našeho Domova svým přátelům či 

známým? 
               ANO           NE (PROČ?) 

         3x ANO 
 
 
 
 



6.        Informujete své okolí o možnosti stravování v našem Domově? 
 

ANO            NE 
 2x ANO       1xNE     
 

Komentář: Děkujeme za účast v anketě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznámeni členové porady vedení dne 17. 1. 2018 
Seznámeni členové Výboru obyvatel dne 22. 1. 2018 
Seznámeni klienti na schůzce klientů s vedením dne 22. 1. 2018 
Anketa bude vyvěšena na Domově, DPS Hrad, DPS Věžní a na denních 
místnostech personálu. 

 
 
 
 

V Kadani dne 22.1.2018                                   
Mgr.Lenka Raadová,MBA  

                                                                       Ředitelka organizace 



 

                              ANKETA 

PRO KLIENTY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSSS 
KADAŇ 

Ankety se zúčastnilo: 58 respondentů 
 
1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb pečovatelské služby? 

1 - velmi spokojen                                                                        35x1 
2 – spokojen                                                                             23x2 
3 – spokojen s výhradami (napište jakými)                      
4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč) 

          5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodnění proč)                          Ø 1,4 
      1- Klárka Pavlíková 

 
2. Jste spokojeni s docházejícími pečovatelkami? 
          1 - velmi spokojen                                                                  36x1 
          2 – spokojen                                                                          21x2 
          3 – spokojen s výhradami (napište jakými)                       1xbez odp. 
          4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč) 
          5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodnění proč)                          Ø 1,4 
       
 
3. Máte připomínky k rozsahu poskytovaných služeb? Jaké? 

Bez odp. x 36 
Nemám x 17 
*  Připomínky nemá, chci, aby v noci byl klid. 
    Komentář: V bytovém domě, jako ve všech ostatních, se bohužel  
    někdy stávají nepříjemné situace, které poskytovatel pečovatelské     
     služby nedokáže ovlivnit. V případě narušování nočního klidu vždy  
    nutno volat Policii ČR či Městskou policii. Věříme, že v současné     
    době je snad situace již vyřešena. Na umístění klienta do jiného    
    zařízení, který opakovaně narušoval noční klid, jsme bohužel čekali    
    několik měsíců.  
 
 
 
 

Městská správa sociálních služeb 
Věžní 958, 432 01 Kadaň 

 



 
*  Nejsem spokojená s nynější výměnou pečovatelek. 

          Komentář: O této otázce jsme s klienty již několikrát hovořili a     
          vysvětlovali. Pokud některá z pečovatelek neplní řádně své      
          povinnosti, je třeba toto oznámit vedoucí PS či ředitelce MěSSS.    
          Pokud se však jedná pouze o ´´zvyk´´ na jednu pečovatelku, toto   
          služba nedokážeme zajistit. Pečovatelky jsou na každém DPS 2 a  
          v terénu 3 a pravidelně se ´´točí´´  

 

*  Spokojená 
 
*  Jen mi vadí, že po odchodu pečovatelek, hlavně v sobotu a v neděli tu   
    není nikdo pro případ, kdyby s e něco přihodilo. Vždycky není telefon  
    na dosah ruky. 
    Komentář: Na domě s pečovatelskou službou nejsou zajištěny  

          24-hodinové služby, jedná se o běžný bytový dům, ve kterém je  
    kancelář PS a klienti jsou ,,shromážděni pod jednou střechou“    
    z důvodu usnadnění poskytování pečovatelské služby. Tu jsou  
    klienti povinni odebírat (mají proto i zvýhodněnou výši nájemného).  
    DPS není pobytovou službou, ale pečovatelská služba je  
    Poskytována v domácnosti klienta. Pro zajištění ,, kdyby se  
    něco přihodilo“ je vždy možno volat integrované záchranné služby  
    v mimořádných situacích vedou PS či ředitelku MěSSS (tel.čísla jsou   
    na všech patrech obou DpS). Na poskytování 24hodinové služby ani     
    není opora v zákoně, navíc ani finanční prostředky, poskytování 24-   
    hodinové služby by citelně službu prodražilo. 
 
*  Je na celý dům (41) bytů často jedna pečovatelka. Jednou je  
     dovolená, podruhé školení, pak zase někdo je na nemocenské. Žádám  
    už půl roku celou hodinu úklid, za půl hodiny mám uklizené jenom  
    podlahy. 
   Komentář: Ano stane se, že skutečně jedna pečovatelka může     
   neplánovaně vypadnout (nemoc, OČR) nebo je nutné školení (ze   
   zákona jsou pečovatelky povinné mít splněno 24 hodin povinného   
   vzdělávání ročně + školení BOZP,PO a školení řidičů). Vždy se  
   snažíme s klienty dohodnout náhradní termín, zajistíme nejnutnější –   
   nemáme, ač bychom chtěli, žádnou pracovní sílu ,,na telefonu“, která  
   by v případě nutnosti zaskočila.  
   Co se týká přání rozšíření úklidu z půl hodiny na hodinu - jedná se o   
   individuální situaci, která byla dle vyjádření vedoucí PS opakovaně   
   řešena a následně klientem odmítnuta kvůli času úklidu. Ano jsme  
   schopni dle harmonogramu úklid rozšířit z 30 minut na hodinu, ale již  
   nejsme schopni zajistit, že to bude v jediném možném čase, který si  



   klient stanoví. Jestliže dlouhodobě např. pečovatelka dělá úklid u     
   jiného klienta od 9:30 a ten nesouhlasí se změnou, není v našich silách   
   úklid z 9:00 rozšířit do 10:00. V tomto případě je nutné dohodnout si  
   jiný čas, přistoupit na kompromis, bohužel nemůže mít např. 5 klientů  

        úklid od 9:00, když jsou pouze 2 pečovatelky. Jejich pracovní doba  
        musí být využita plně a efektivně. Pokud není možné harmonogram  
        rozšířit v dopoledních hodinách, může být delší úklid zařazen   
        odpoledne. Toto bylo odmítnuto. Též není možné, bez předchozí  
        domluvy, naplánovaný hodinový úklid zkrátit na půlhodiny,    
        pečovatelka má harmonogram přesně daný. 
 
 
4. Máte návrhy či náměty ke zlepšení poskytovaných služeb? Jaké? 

Bez odp. x 42 
Nemám x 14 
 
* Jsme tady samí staří lidé, tak abychom se vyspali. 
     Komentář: Viz odpověď k bodu číslo 1. 
 

* Vystavět parkoviště pro 1392 
    Komentář: Tuto připomínku přednesu našemu zřizovateli Městu    
    Kadaň. Parkoviště u domu je jako u většiny bytových domů     
    v Kadani, jeho využívání je ovšem problematické. Prozatím se tato  
    připomínka ještě neobjevila, děkuji za ni a budu ve věci jednat.  
 
 
 
 
 
 
 
Seznámeni členové porady vedení dne 17. 1. 2018 
Seznámeni členové Výboru obyvatel dne 22. 1. 2018 
Seznámeni klienti na schůzce klientů s vedením dne 22. 1. 2018 
Anketa bude vyvěšena na Domově, DPS Hrad, DPS Věžní a na denních 
místnostech personálu. 

 
 
 
 

V Kadani dne 22.1.2018                                  
Mgr.Lenka Raadová,MBA  

                                                                            Ředitelka organizace 


