
 

 

 
 

Městská správa sociálních služeb 
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VYHODNOCENÍ ANKETY (11/2011) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Klienti docházející na oběd do DpS Věžní 

Odevzdáno: 12 anketních lístků 

 

 

 

1. Jak jste spokojeni s kvalitou poskytovaného oběda v souvislosti s cenou oběda? 

známka: 1  - 5x 

  2  - 7x 

 3 - 0x 

4   - 0x  

5 - 0x 

 
Průměrná známka: 1,58 

 

 

 

2. Máte nějaké připomínky k jídelníčku? Jaké? 

1x velké porce příloh 

 

 

 

3. Jste spokojeni s přístupem personálu kuchyně? 

12x ANO 

 

 

 

4. Doporučili byste odběr oběda svým známým? 

 10x ANO 

 2x bez odpovědi 

 

 

 

5. Předáváte možnost stravování dále do svého okolí? 

 10x ANO 

 2x bez odpovědi 

 

 



Výstup z vyhodnocení ankety (11/2011) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Klienti docházející na oběd do DpS Věžní 

 

1. Jak jste spokojeni s kvalitou poskytovaného oběda v souvislosti s cenou oběda? 

Průměrná známka: 1,58 
 

 

 

2. Máte nějaké připomínky k jídelníčku? Jaké? 

Velké porce příloh 

- jídlo je podáváno dle stanovené normy (pokud by chtěl někdo méně přílohy, může 

říci kuchařkám, aby nandali méně) 

 

 

 

3. Jste spokojeni s přístupem personálu kuchyně? 

 12x  ANO 

 

 

 

4. Doporučili byste odběr oběda svým známým? 

 10x ANO 

 2x bez odpovědi 

 

 

 

5. Předáváte možnost stravování dále do svého okolí? 

 10x  ANO 

 2x    bez odpovědi 

 

 

 

S výsledky ankety seznámeni: porada vedení dne 29.11. a 22.12. 

Výsledky ankety budou vyvěšeny na jídelně v Domově pro seniory a na dveřích vedoucí 

kuchyně I. Doležalové. 

Výsledky jsou též zveřejněny na internetových stránkách MěSSS Kadaň – 

www.messskadan.unas.cz 

 

 

 



 

 

 
 

Městská správa sociálních služeb 
Věžní 958, 432 01  Kadaň 

 
 

VYHODNOCENÍ ANKETY (11/2011) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Uživatelé pečovatelské služby  

Odevzdáno: 92x anketních lístků (z toho 1 anketní lístek nevyplněný – úplně prázdný), 

vycházíme z počtu 92 

 

 

1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb pečovatelské služby? 

70x  1  

13x  2   

3x  3  

1x  4   

0x  5 

6x  bez odpovědi  

Průměrná známka: 1,27 

 

2. Jste spokojeni s přidělenou pečovatelkou (KP), jejím přístupem a provedenými službami? 

68x velmi spokojen  

21x spokojen   

2x částečně spokojen   

0x nespokojen 

1x bez odpovědi 

 

3. Jaké máte připomínky k rozsahu poskytovaných služeb? 

87x žádné   

1x otázka mytí oken 

1x   jsem spokojena 

1x  bylo by vhodné nakupovat, tak jako dříve ve více supermarketech, ale bez příplatku 

  10 Kč 

1x rozsah dostatečný, v poslední době se zhoršila kvalita služeb zejména úklid, praní 

prádla 

1x  není vždy zavěšen domácí telefon, není potom rozumět, hlavní dveře nejsou vždy 

zavřené 
 

4. Jaké máte návrhy, náměty ke zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb? 

       88x žádné   

       1x tuto anketu provádět v časovém období i nadále 

       1x je to dostačující 

       1x mohlo by to být levnější 

       1x     důslednější komunikace s bydlícími ze strany vedení o podaných připomínkách  

 nebo žádostech, není evidence o jejich vyřizování, nelze kontrolovat 



Výstup z vyhodnocení ankety (11/2011) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Uživatelé pečovatelské služby  

1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb pečovatelské služby? 

Průměrná známka: 1,27 

 

2. Jste spokojeni s přidělenou pečovatelkou (KP), jejím přístupem a provedenými službami? 

89x ANO  

2x částečně spokojen   

 

3. Jaké máte připomínky k rozsahu poskytovaných služeb?  

1x otázka mytí oken – nevysvětleno, jak je připomínka myšlena 

1x bylo by vhodné nakupovat, tak jako dříve ve více supermarketech, ale bez příplatku 

10 Kč 

- dle pravidel každá služba, pochůzka musí být brána jako úkon - 1 nákup v jednom 

obchodě = 1 úkon, další obchod = další úkon 

- je nutné si uvědomit, že poskytujeme služby péče, ne nákupčí (dle pravidel 

pečovatelské služby by měl být nákup v nejbližším obchodě) 

1x rozsah dostatečný, v poslední době se zhoršila kvalita služeb zejména úklid, praní 

prádla 

- toto je individuální odpověď (1 klient z 92 odpovídajících), je nutné řešit 

individuálně, pokud má uživatel takovýto pocit, musí se obrátit na vedoucí PS 

1x není vždy zavěšen domácí telefon, není potom rozumět, hlavní dveře nejsou vždy 

zavřené 

- jedná se o problém jednotlivých klientů, stále upozorňujeme na nutnost zavírání 

dveří, nepouštění cizích osob do objektu, telefon musí být zavěšen 
 

4. Jaké máte návrhy, náměty ke zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb? 

1x tuto anketu provádět v časovém období i nadále  

- ano, anketa je vždy 1x ročně 

       1x mohlo by to být levnější 

- co se týká ceny za služby, jsme na velmi nízké hranici ve srovnání s jinými městy 

       1x důslednější komunikace s bydlícími ze strany vedení o podaných připomínkách  

       nebo žádostech, není evidence o jejich vyřizování, nelze kontrolovat 

- vedoucí PS bude mít k dispozici sešit připomínek a žádostí, kam každou 

připomínku zapíše (včetně těch, které předají pečovatelky) a zapíše i její vyřízení. 

Jinak existuje na každém pečovatelském domě kniha přání a stížností, která se 

pravidelně 1x měsíčně kontroluje a je-li zapsána připomínka, ředitelka vždy přebírá 

a vyřizuje s konkrétními osobami). 

 

 

S výsledky ankety seznámeni: porada vedení dne 29.11. a 22.12., dále bude anketa 

vyvěšena na nástěnkách DPS po dobu 1 měsíce a vyhodnocení bude nabídnuto ke 

zhlédnutí klientům PS v terénu. 

Výsledky jsou též zveřejněny na internetových stránkách MěSSS Kadaň – 

www.messskadan.unas.cz 

 



 

 

 
 

Městská správa sociálních služeb 
Věžní 958, 432 01  Kadaň 

 

 

 

VYHODNOCENÍ ANKETY (11/2011) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Klienti odebírající oběd z DpS ve Věžní ul. 

 

Odevzdáno: 64 anketních lístků + 1 nemožno vyhodnotit + 1 prázdný 

 

 

 

1. Jak jste spokojeni s kvalitou poskytovaného oběda v souvislosti s cenou oběda? 

známka: 1  - 15x 

  2  - 39x 

 3 - 7x 

 obměňovat zavářky do polévek 

 tvrdá rýže 

 malé porce omáčky 

 někdy ne, někdy ano 

 2x pestřejší jídelníček + větší kvalita jídel 

4  - 1x  

 nechutná 

5 - 0x 

Průměrná známka: 2,14 

 

2x bez odpovědi 

 

 

2. Máte nějaké připomínky k jídelníčku? Jaké? 

1x možnost volby z více jídel 

2x více sladkých jídel 

1x strava by mohla být lepší, některé obědy by nejraději nejedla, nemocný žlučník 

1x obědy chuťově dobré, někdy jako porce malé 

1x na šetřící dietu nedávat zelí 

2x méně solit 

1x méně rýže 

1x dietní strava  – přílohy – vyjmout syrové saláty, kys. zelí, nahradit kompoty 

- k mas. omáčkám jsou knedlíky, většina seniorů by uvítala 

brambory (jak to ví…) ….to vše za cenu zvýšení stravného 

1x více pokrmů z brambor (šišky, bramborák) 

1x v době laciné zeleniny zařadit více saláty, dušená zelenina 

1x dávat na výběr sladké za slané 

1x nedostávám jídelníček 



1x málo polévky – vzhledem k dietě dělím oběd ½ - ½  

1x jednotvárné polévky – málo pestrý výběr 

1x více zeleniny 

2x jídelníček předem 

1x převážná většina polívek neodpovídá kvalitě 

1x výborné polévky  

1x málo jídla s různým masem a jeho úpravou 

1x polévky jsou pořád stejné chuti (zvýšení o 1,- Kč ano) 

3x rozpis jídelníčku týden dopředu 

2x více omáčky 

1x polévky dobré, občas by byl dobrý obalovaný květák nebo mozeček 

1x zelí s vepřovým a knedlík občas do jídelníčku 

2x velké přílohy k 1 obědu, málo různých polévek, málo zeleninových a ovocných 

jídel 

    

 

 

 

3. Jste spokojeni s přístupem pečovatelky dovážející oběd? 

56x ANO  (1) 

3x částečně (1x vozit dříve) 

5x bez odpovědi 

 

 

 

4. Doporučili byste odběr oběda svým známým? 

44x ANO 

6x NE 

6x bez odpovědi 

1x na 50 % 

 

 

 

5. Předáváte možnost stravování dále do svého okolí? 

25x ANO 

21x NE (1x nechodím na žádné společenské akce, nemohu radit) 

14x bez odpovědi 

4x nemám komu 

 

 

 

 

 

 



Výstup z vyhodnocení ankety (11/2011) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Klienti odebírající oběd z DpS ve Věžní ul. 

 

1. Jak jste spokojeni s kvalitou poskytovaného oběda v souvislosti s cenou oběda? 

Průměrná známka: 2,14 

 

 

Obměňovat zavářky do polévek – bylo předáno vedoucí kuchyně 

Tvrdá rýže (1x) 

- rýže je občasný  problém, zkoušeli jsme více druhů rýže, některá dle svého typu je 

trošičku tvrdší, ale spíše se jedná o pocit jednotlivce – každý oběd je kontrolován, 

ochutnáván a je vyhotoven zápis z ochutnávky, tvrdá rýže se během r. 2011 

neobjevila (pokud se tak stane, je možné ihned s datem, kdy to bylo upozornit 

pečovatelku) 

 Malé porce omáčky (1x) 

- každý oběd je podáván dle příslušné normy, stane-li se tato situace, nutno ihned 

upozornit pečovatelku 

Někdy ne, někdy ano (1x) 

- je možné, že se spíše jedná o chuťové zvyklosti odběratele 

Pestřejší jídelníček + větší kvalita jídel (1x) 

- jídelníček je koncipován na základě zásad zdravé výživy a dietetických zásad, co 

se týká kvality jídel – je nutné informovat přesně, co je nekvalitní, takto 

zevšeobecňující názor 1 odběratele není možné vyhodnotit 

Strava mi nechutná (1 odpověď z 64) 

- otázkou je, proč tedy odběratel odebírá od nás, ve městě je více možností odběru 

 

 

 

2. Máte nějaké připomínky k jídelníčku? Jaké? 

Připomínky jsou do jednotlivců 

Možnost volby z více jídel (1x) 

- toto by bylo i naším přáním, bohužel kapacitní možnosti kuchyně nedovolují vařit 

více jídel 

 Více sladkých jídel (2x) 

- sladký oběd bývá minimálně 2-3x do měsíce, dle názorů většiny strávníků je to 

dostačující 

 Strava by mohla být lepší, některé obědy by nejraději nejedla, nemocný žlučník (1x) 

- je otázka, zda klientka odebírá stravu šetřící, která je připravována na základě 

dietetických pravidel pro osoby trpící onemocnění trávicího ústrojí – tato strava je 

bohužel méně ochucována – tudíž není až tak „chutná“, jako strava normální 

Malé porce (1x) 

- porce je poskytována dle platné stravovací normy 

Na šetřící dietu nedávat zelí (1x) 

- dává se pouze syrové sterilizované zelí, nevaří se zelí jako příloha (což dietetické 

zásady umožňují), ale zkusíme na čas toto zelí nedávat vůbec a nahradit např. 

kompotem 

 



Méně solit (2x) 

- solí se minimálně, některé hotové kořenící směsi však sůl obsahují, jedná se též o 

individuální pocit každého odběratele 

Méně rýže (1x) 

- dle zásad zdravého stravování by rýže měla být součástí jídelníčku, nebývá zase 

už tak často, max. 2x týdně 

Dietní strava  – přílohy – vyjmout syrové saláty, kys. zelí, nahradit kompoty (1x) 

- ano, již je domluveno s vedoucí kuchyně (viz výše) 

K mas. omáčkám jsou knedlíky, většina seniorů by uvítala brambory i za cenu zvýšení 

stravného (1x) 

- jedná se o jednotlivce, většina seniorů by zcela jistě brambory neuvítala (jak 

vyplývá z ankety), naopak knedlíky by dle dotazování chtěli i častěji 

Více pokrmů z brambor (šišky, bramborák) (1x) 

- šišky bývají čas od času (min. 1x měsíčně) 

- bramborák není z kapacitních důvodů možné podávat častěji (navíc smažené není 

až tak zdravé) 

Je nutné vzít do úvahy, že vaříme i pro klienty domova pro seniory a jídelníček je 

koncipován jako celek – celodenní strava a musíme zohledňovat i jejich 

požadavky 

V době laciné zeleniny zařadit více saláty, dušená zelenina (1x) 

- ano, budeme se snažit, změnili jsme nyní dodavatele zeleniny, ten dřívější měl 

ceny celý rok téměř stejné – není v našich možnostech, je-li např. akce 

v Kauflandu, jet a nakoupit tak velké množství zeleniny – neprodají nám. 

Dávat na výběr sladké za slané (1x) 

- není v kapacitních možnostech vařit více jídel, sladké je min. 2-3x měsíčně – dle 

zásad zdravé výživy 

Nedostávám jídelníček, jídelníček předem, rozpis jídelníčku týden dopředu (4x) 

- jídelníček bude na požádání možno zakoupit u pečovatelek od 1.2.2012 vždy na 

týden dopředu za 3,- Kč 

Málo polévky – vzhledem k dietě dělím oběd ½ - ½  (1x) 

-  oběd je koncipován a normován jako 1 oběd – pokud se půlí, je to zřejmé, že 

odběrateli připadá málo, vše je podáváno dle stanovené normy na 1 oběd 

Jednotvárné polévky – málo pestrý výběr x výborné polévky x převážná většina polévek 

neodpovídá kvalitě  x polévky dobré x polévky stejné chuti, málo různých polévek 

- je zřejmé, že odpovědi si protiřečí, každý člověk jiný názor – každopádně na 

polévky se zaměříme, vedoucí kuchyně již dostala příkaz věnovat polévkám ještě 

větší pozornost 

- je pravdou, že u některých diet jsou polévky méně variabilní, neboť dle zásad této 

stravy se mnoho potravin nedá používat 

Občas by byl dobrý obalovaný květák nebo mozeček (1x) 

- obalovaný květák bývá do jídelníčku zařazován, mozeček ne, zkusíme zařadit a 

uvidíme odezvu 

Zelí s vepřovým a knedlík občas do jídelníčku (1x) 

- tento oběd bývá zařazován velmi často, většinou ale bývá v sobotu nebo neděli, 

kdy ne každý obědy odebírá 

Velké přílohy k 1 obědu (2x) 

- přílohy jsou podávány dle stanovené normy 

 Málo zeleninových a ovocných jídel (1x) 

- není jasné jaká zeleninová jídla má klient na mysli, zeleninová jídla se budeme 

snažit více zařazovat do jídelníčku 

 Více omáčky (2x) 

- každý oběd je podáván dle příslušné normy (při vystydnutí – ponechání omáčky 

na večer se zdá být málo) 



    

3. Jste spokojeni s přístupem pečovatelky dovážející oběd? 

56x ANO  (1) 

3x částečně - 1x vozit oběd dříve 

- obědy se rozváží dle pevně stanoveného systému, nejefektivnějšímu dle trasy, 

bohužel nelze – není v našich silách splnit to, aby každý měl oběd mezi  12.-13. 

hodinou, rozvoz začíná v 11 hodin a trvá do 13:15 – 13:30 hod. 

5x bez odpovědi 

 

 

 

4. Doporučili byste odběr oběda svým známým? 

Většina (44x)  ANO 

 

 

 

5. Předáváte možnost stravování dále do svého okolí? 

25x ANO 

21x NE (nemám možnost) 

 

 

 

 

S výsledky ankety seznámeni: porada vedení dne 29.11. a 22.12., dále bude anketa 

vyvěšena na nástěnkách DPS po dobu 1 měsíce a vyhodnocení bude nabídnuto ke 

zhlédnutí klientům PS v terénu. 

Výsledky jsou též zveřejněny na internetových stránkách MěSSS Kadaň – 

www.messskadan.unas.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Městská správa sociálních služeb 
Věžní 958, 432 01  Kadaň 

 

 

VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2011) 

DOMOV PRO SENIORY  

Klienti DpS 

Odevzdáno: 47 anketních lístků 

 

 

1. Jste spokojeni s kvalitou poskytované péče na domově pro seniory? 

 známka: 1  - 28x 

  1-2 - 1x 

  2  - 16x 

 3 - 1x  

 nedostatek syrové zeleniny, 1 rajče za 14 dní je málo; 

zálivky na salát bez křenu; malá rajčata, chybí salámy, 

mrkev jako salát často, ale zelný salát, čočkový, ledový 

chybí 

4   - 0x  

 5 - 0x 

 Průměrná známka: 1,37 

 1x    bez odpovědi 

1x  naprosto spokojená i vyprané prádlo 

 

 

2. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

 známka: 1  - 35x (1x tmavovlásky) 

 2  - 10x  (1x blondýnky) 

Průměrná známka: 1,23 

2x     nemám připomínek 

1x jsou ochotni 

1x děkuji všem za lásku a péči, kterou nám věnujete 

1x při podávání bramborových placek, podávat kávu, lépe se hodí  

(jedna odpověď dala 2 známky) 

 

 

3. Jste spokojeni s ubytováním? 

známka: 1  - 28x 

  2  - 16x 

3 - 2x  

4  - 0x  

 5 - 0x 

 Průměrná známka: 1,43 



1x    bez odpovědi 

1x dávat spolu lidi přibližného věku a mentality 

1x ráno brzké buzení 

1x se spolubydlícím nespokojeni (odůvodnění známky 3) 

  

 

4. Jaké máte návrhy, náměty ke zlepšení kvality sociálních služeb na domově pro seniory? 

 1x jsem spokojen 

 10x žádné připomínky  

2x lepší výběr v kantýně 

1x každý chce mít klid, celý život jsem pracovala s lidmi a to mi stačí, mám na co 

vzpomínat 

1x aby se starší lidé nebudili o půlnoci 

1x aby převoz do koupelny nedělali každý den před 6. ráno – vozíky jiného typu 

1x s denní stravou spokojeni 

1x  cesta skrz celou zahradu 

1x změna vedení na ergu 

1x občas muzické odpoledne nebo zpívané večery v KD 

1x na ergu to jde od 10 k 5, dříve se více vyráběly výrobky, mám pocit, že vedoucí 

nemá zájem o práci důchodců, možná by měla odejít a nechat místo Evě nebo 

Petrušce 

 27x bez odpovědi 

 

 

5. Celkově se Vám v domově líbí, jste spokojeni? 

44x   ANO 

1x lepší už to být nemůže 

1x na 100 % 

1x někdy ano, někdy ne 

 2x bez odpovědi 

 

 

6. Co se Vám nejvíce líbí na našem Domově? 

1x nemám připomínek 

1x parčík, vybavení budovy 

4x vše 

2x jsem spokojen s péčí celkovou 

4x čistota 

5x zeleň, zahrada, lavičky 

3x ubytování a různé akce 

1x dopolední program 

1x strava 

1x ergo – sestřička Petra i kolektiv výborný 

4x ochota všech sestřiček a celkové prostředí 

1x celkový vzhled budovy 

1x klid, personál pomáhá 

1x poděkování všem 

1x milé sestřičky 

1x láska a péče 

1x klid, personál – lepší uniformy 

1x úplně všechno – lepší domov nenajdeme, važme si ho a mějme úctu k personálu i 

mezi sebou 

18x bez odpovědi 



Výstup z vyhodnocení ankety (11/2011) 

DOMOV PRO SENIORY  

Klienti DpS 

 

1. Jste spokojeni s kvalitou poskytované péče na domově pro seniory? 

Průměrná známka: 1,37 

Nedostatek syrové zeleniny, 1 rajče za 14 dní je málo; zálivky na salát bez křenu; malá 

rajčata, chybí salámy, mrkev jako salát často, ale zelný salát, čočkový, ledový chybí 

- paní vedoucí kuchyně byla tato připomínka předána, bude se snažit zařadit více 

zeleniny, ovšem dle finančních možností stravovací normy (saláty lze ve VIP 

programu přikoupit). Saláty se často vyhazují, většina klientů o ně moc nestojí 

- chybí salámy – uzenina je do jídelníčku zařazována, ale ne moc často – dle zásad 

zdravé výživy (lze zakoupit dle chuti v kantýně) 

 

 

2. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

Průměrná známka: 1,23 

 Při podávání bramborových placek podávat kávu, lépe se hodí (připomínka není 

adekvátní k otázce) 

- k některým jídlům se káva podává, jde o finanční normu na potraviny a taktéž, 

např. kakao se často vylévá, není vyžadováno, připomínka byla předána vedoucí 

kuchyně 

 

 

3. Jste spokojeni s ubytováním? 

 Průměrná známka: 1,43 

Dávat spolu lidi přibližného věku a mentality 

- snažíme se dle evidence uchazečů vybírat co možná nejvhodnějšího spolubydlícího, 

ne vždy je to ale možné, je nutné zohledňovat více hledisek, především zdravotní 

stav klienta (dle patra). Co se týká mentality, ne vždy ze sociálního šetření 

dokážeme klienta plně odhadnout 

Ráno brzké buzení 

- každý klient dle individuálního plánu si určí, kdy chce ráno být buzen, kdy se chce 

koupat atd. 

 Nespokojenost se spolubydlícím 

- stěhování je vždy řešeno individuálně, dle provozních možností 

  

 

4. Jaké máte návrhy, náměty ke zlepšení kvality sociálních služeb na domově pro seniory? 

Lepší výběr v kantýně 

- kantýna je pouze „pohotovostní“ obchod, nenahrazuje 100% supermarket, výběr je 

užší, není možné ani mít velké skladové zásoby, každý klient ale má možnost 

komunikovat s paní kantýnskou a vyjádřit svá přání – pokud je to možné, při 

příštím nákupu p. kantýnská jistě vyhoví (ale nelze např. mít stálý výběr zákusků, 

chlebíčků apod., protože když se neprodají, je to ztráta – proto je toto zboží na 

objednávku) 

 

 

 



Aby se starší lidé nebudili o půlnoci 

- noční kontroly jsou nutné z hlediska zásad požární ochrany (např. nedávno byly 

v noci nalezeny hořící svíčky a klientky spaly  přes zákaz otevřeného ohně) a 

také zdravotního stavu některých klientů. Pokud si někdo kontroly nepřeje, je toto 

možné na základě písemné žádosti zohlednit (ovšem na vícelůžkovém pokoji toto 

opatření závisí na zdravotním stavu spolubydlících) 

Aby převoz do koupelny nedělali každý den před 6. ráno – vozíky jiného typu 

- tato připomínka byla zohledněna a bude se toto dít pouze ve zcela výjimečných 

situacích 

Cesta skrz celou zahradu 

- bohužel prozatím nemožné z důvodu nejasných vlastnických vztahů k pozemku 

Změna vedení na ergu, na ergu to jde od 10 k 5, dříve se více vyráběly výrobky, mám 

pocit, že vedoucí nemá zájem o práci důchodců, možná by měla odejít a nechat místo Evě 

nebo Petrušce 

- vedoucí ergoterapeutického úseku je plně kvalifikovaná, není s klienty tolik, 

protože má ve své náplni práce ještě další činnosti, které nejsou na první pohled 

vidět 

- na ergu se vyrábí stále, ale činnosti jsou zaměřeny a přizpůsobeny širšímu okruhu 

klientů, kromě rukodělných činností jsou zde i paměťové aktivity, muzikoterapie 

apod. Je-li zájem o vyrábění, je nutno říci ergoterapeutkám, náměty, nápady jsou 

vítány, je možné i odpoledne utvořit si „kroužek“ ve spolupráci s děvčaty 

z ošetřovatelského úseku – jen je nutné přání sdělit konkrétněji 

Občas muzické odpoledne nebo zpívané večery v KD 

- muzická odpoledne bývají velmi často, cca 1x za 6 týdnů, někdy i častěji, večery 

v KD – toto je možnost ve spolupráci s rodinou, je nutné si uvědomit, že domov 

nezodpovídá plně za vyžití klientů, svou roli by zde měla sehrát i rodina, známí, 

dobrovolníci 

 

 

5. Celkově se Vám v domově líbí, jste spokojeni? 

Výsledné odpovědi jednoznačně ANO 

Pouze 1x někdy ano, někdy ne 

 

 

6. Co se Vám nejvíce líbí na našem Domově? 

- parčík, vybavení budovy, zeleň, zahrada, lavičky, celkový vzhled budovy, celkové 

prostředí 

- celková péče, ochota, klid, pomoc personálu, milé sestřičky, láska a péče, 

poděkování všem 

- odpolední program, akce, ergo, výborný kolektiv 

- strava 

- vše 

- úplně všechno – lepší domov nenajdeme, važme si ho a mějme úctu k personálu i 

mezi sebou 

 

 

 

S výsledky ankety seznámeni: porada vedení dne 29.11. a 22.12., provozní porada 

ošetřovatelského personálu dne 29.11., VO dne 6.1.2012 a klienti budou informování i na 

ergoterapeutických sezeních. Dále bude anketa vyvěšena na nástěnkách na patrech po 

dobu 1 měsíce. 

Výsledky jsou též zveřejněny na internetových stránkách MěSSS Kadaň – 

www.messskadan.unas.cz 



 

 

 
 

Městská správa sociálních služeb 
Věžní 958, 432 01  Kadaň 

 

 

VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2011) 

DOMOV PRO SENIORY  

Příbuzní a blízcí klientů 

 

 

Odevzdáno: 15x anketních lístků 

 

 

 

1. Jak hodnotíte péči v domově pro seniory o Vaši matku, otce, příbuzného? 
 známka: 1  - 6x 

  2  - 8x 

3 - 1x (nenapsáno jaké – až v bodě  2) 

4  - 0x  

5 - 0x 

 
Průměrná známka: 1,66 

 

 

 

2. S čím nejste spokojeni? 

- některé svačiny (celé jablko), mléko + rohlík, není podáván čaj ke svačinám 

- ranní hygiena 

- s celodenním programem a péčí? (respondent dal ale známku 1 – pravděpodobně  

špatné pochopení otázky) 

- střídání personálu na pokojích 

- nemožnost rozsvícení světla nad postelí – krátké ovládání 

- možnost přivolání sestry (to byla známka 3 v ot. č. 1) 

- delší čekání při zvonění 

 

 

 

3. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

 známka: 1  - 12x 

  2  - 3x 

3 - 0x  

4  - 0x  

5 - 0x 
 

Průměrná známka: 1,2 
 

 



4. Jste spokojeni s ubytováním? 

 známka: 1  - 14x 

  2  - 0x 

3 - 1x - v létě chybí klimatizace, příliš velké horko na 

pokojích 

4  - 0x  

5 - 0x 

 

Průměrná známka: 1,1 

 

 - v létě chybí klimatizace, příliš velké horko na pokojích 

 

 

 

 

5. Návrhy, náměty ke zlepšení kvality sociálních služeb na domově pro seniory. 

- všeobecná spokojenost 

- programy pro klienty jsou na vysoké úrovni, ale vzhledem k věku a zdravotnímu 

stavu je problém pro někoho je využívat 

- vylepšit zastínění oken a pokud možno umístit klimatizaci (co bylo za 3 v ot. č. 1) 

 

 

 

 

6. Co se Vám líbí na našem Domově? 

1x služby pro klienty 

 1x přístup k lidem 

2x ergoterapie, zábavné akce 

3x hezké prostředí a vybavení 

2x akce, aktivity, vyplnění volného času 

1x čistý a upravený 

3x čistota 

1x výzdoba 

2x vztah personálu ke klientům 

1x laskavost k příbuzným 

1x splňuje podmínky pro klienty, pro které je určen na vysoké úrovni 

 

 

 

 

7. Doporučili byste náš Domov? Pokud ne, tak z jakého důvodu? 

15x ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstup z vyhodnocení ankety (11/2011) 

DOMOV PRO SENIORY  

Příbuzní a blízcí klientů 

 

 

1. Jak hodnotíte péči v domově pro seniory o Vaši matku, otce, příbuzného? 
Průměrná známka: 1,66 

 

 

2. S čím nejste spokojeni? 

Některé svačiny (celé jablko), mléko + rohlík, není podáván čaj ke svačinám 

- celé jablko – klient má možnost požádat o nakrájení, nastrouhání personál (u 

klientů v ošetřovatelském režimu se ovoce takto připravuje automaticky) 

- mléko + rohlík – na této svačině nevidíme nic závadného 

- čaj ke svačinám – čaj je k dispozici po celý den – dle volby klienta v konvici na 

pokoji či ve várnicích na chodbách 

 

Střídání personálu na pokojích 

- toto je provozní záležitost, bude k němu docházet vždy – směnný provoz, točení 

personálu v rámci prevence syndromu vyhoření 

 

Nemožnost rozsvícení světla nad postelí – krátké ovládání 

- každý klient má možnost dovybavit si pokoj dle svých potřeb lampičkou 

(lampička není součástí vybavení pokojů) 

  

Možnost přivolání sestry (to byla známka 3 v ot. č. 1) 

- na každém pokoji a u klientů hůře se pohybujících i u postele je dorozumívací 

zařízení 

 

Delší čekání při zvonění 

- je třeba brát úvahu počet personálu na oddělení, není možné vždy přiběhnout 

ihned, zvonící klient má kontakt přes dorozumívací zařízení, personál zjistí, co 

klient požaduje, nejde-li o životu nebezpečnou situaci, někdy personál dokončí 

započatou práci (přebalování klienta, koupel apod.) 

 

 

3. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

Průměrná známka: 1,2 
 

 

4. Jste spokojeni s ubytováním? 

Průměrná známka: 1,1 

V létě chybí klimatizace, příliš velké horko na pokojích 

- jedná se pravděpodobně o oddělení v nemocnici (není z odpovědi zřejmé) 

- klimatizace není v celém areálu nemocnice (vyjma několika kanceláří), jsme 

v nájemním vztahu, není ve finančních možnostech nemocnice ani našich 

klimatizaci vybudovat 

- problém byl částečně řešen větráky na pokojích, častým větráním 

 



5. Návrhy, náměty ke zlepšení kvality sociálních služeb na domově pro seniory. 

Programy pro klienty jsou na vysoké úrovni, ale vzhledem k věku a zdravotnímu stavu je 

problém pro někoho je využívat 

- programy jsou skutečně vhodné pro většinu klientů, ale pro klienty na 

ošetřovatelském oddělení není možné většinové programy přizpůsobit, těmto 

klientům jsou věnovány individuální činnosti, individuální návštěvy personálu 

ergoterapeutického úseku či klíčových pracovníků. Zde také prosíme i rodinné 

příslušníky a dobrovolníky, aby se svým blízkých věnovali a zapojili se do 

procesu ošetřovatelské péče. V rámci našich služeb poskytujeme 24hodinovou 

péči ošetřovatelskou, ale aktivizační činnosti jsou skutečně individuální 

 

 Vylepšit zastínění oken a pokud možno umístit klimatizaci (co bylo za 3 v ot. č. 1) 

- na oknech jsou všude umístěny žaluzie, klimatizace není v našich finančních 

možnostech, jedná se skutečně o vysoký nadstandard, který nejsme schopni 

poskytnout 

- máme v dlouhodobých cílech 

 

 

6. Co se Vám líbí na našem Domově? 

- služby pro klienty, ergoterapie, zábavné akce, aktivity, vyplnění volného času 

- hezké prostředí a vybavení, čistota, výzdoba, upravený a čistý domov 

- přístup k lidem, vztah personálu ke klientům, laskavost k příbuzným 

- domov splňuje podmínky pro klienty, pro které je určen - na vysoké úrovni 

 

 

 

7. Doporučili byste náš Domov? Pokud ne, tak z jakého důvodu? 

Všechny odpovědi ANO 

 

 

 

 

 

S výsledky ankety seznámeni: porada vedení dne 29.11. a 22.12., provozní porada 

ošetřovatelského personálu dne 29.11., VO dne 6.1.2012 a klienti budou informování i na 

ergoterapeutických sezeních. Dále bude anketa vyvěšena na nástěnkách na patrech po 

dobu 1 měsíce. 

Výsledky jsou též zveřejněny na internetových stránkách MěSSS Kadaň – 

www.messskadan.unas.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


