
VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2013) 

DOMOV PRO SENIORY 

DOBROVOLNÍCI  
 

Odevzdáno: 1x anketní lístek 

 

 

 

1. Co Vás baví na práci dobrovolníka v DpS? (Co se Vám líbí na práci dobrovolníka 

v DpS? Co Vám přináší práce dobrovolníka v DpS?) 

 

 Odezva a reakce lidí, za kterými přicházím s nabídkou vztahu. 

 

 

 

2. Odnášíte si z DpS i negativní zkušenosti a zážitky? Jaké? 

 

 Spíše je časté společné sdílení nenaplněných očekávání a přání, která mají na své 

životní cestě jak v rodině, tak i prostředí, v němž žijí nyní. 

 

 

3. Chybí Vám pro vykonávání dobrovolnické činnosti v DpS něco? (Pomůcky, podpora, 

porozumění, čas…?) 

 

 Podpora, materiální i morální včetně porozumění a podpory ze strany personálu je na 

vynikající úrovni. 

 

 

4. Jak se Vám spolupracuje s „Vaším“ klientem? (Co je pro Vás těžké?) 

 

 Nevzpomínám si na nic, co bych nazval těžkým anebo obtížným. Spolupráci oceňuji 

v komunikaci s lidmi hlavně ve způsobu přijetí mé osoby, v otevření se pro rozhovor a 

sdílení. Vztahy jsou pro mě nesmírným obohacením a darem. 

 

 

5. Jak se Vám spolupracuje s personálem DpS?  

a. Koordinátorka dobrovolníků - výborně 

b. Obslužný personál - výborně 

c. Recepční - výborně 

d. Ostatní…? – personál kuchyně, ergo, technik - výborně 

 

 

6. Jak byste ohodnotili kvalitu poskytované péče na domově pro seniory? 

Prosím, přidělte známku (jako ve škole – nejlepší 1, nejhorší 5) 

V případě známky horší než 2, napište prosím důvod 

 

1  2      3  4        5 

 

 

 



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 

 

 

 

8. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

Prosím, přidělte známku (jako ve škole – nejlepší 1, nejhorší 5) 

V případě známky horší než 2, napište prosím důvod 

 

1  2      3  4        5 

 

 

 

9. Co se Vám  ne/líbí na našem Domově? 

+   
výborné zapojení „erga“, zapojení dobrovolníků, možnosti a dostupnost zdravotnických    

služeb, komunálních služeb, prodejna, vylepšování osobních plánů, časopis Věžník, 

zvířata „na dosah“ a „“ je ………(bohužel nečitelné) 

-  

Myslím, že lidi můžou trápit změny na oddělení - pozicích pracovníků v přímé péči – 

záskoky za dovolenou, nemocné, i směnový provoz. Doma jsou osoby stabilní, méně změn 

je výhodou. 

 

 

 

10. Co se Vám nejvíce líbí na našem Domově? 

 Otevřenost do komunity, snaha a výsledky ve vylepšování – velký kreativní potenciál. 

 

 

 

 

11. Jaké máte návrhy, náměty ke zlepšení kvality sociálních služeb na domově pro 

seniory? (Co vám zde chybí?) 

 Navrhuji instalaci WIFI připojení, pořízení routeru a 1 tabletu. Tam, kde bude zájem 

z rodiny – zapojit členy do komunikace Skype (vnoučata). Personál anebo dobrovolník 

by zavedl klientovi Skype adresu a navodil komunikaci s rodinnými příslušníky. 

Výhoda – vidí se na obrazovce, slyší se, komunikují. Vše zdarma. 

 

 

 

12. Doporučili byste bydlení v našem domově i někomu ze svých blízkých, či známých? 

 Je to velmi individuální, je to rozhodnutí hlavně budoucího klienta a jeho rodiny. 

Doporučil bych jednání – seznámení se službou. 

      

 

 

 



Výstup z vyhodnocení ankety (11/2013) 

DOMOV PRO SENIORY  

DOBROVOLNÍCI 

 

Odevzdáno: 1 anketní lístek  

 

Děkujeme za odpovědi na otázky č. 1-5 dle individuální osoby dobrovolníka 

 

 

6. Jak byste ohodnotili kvalitu poskytované péče na domově pro seniory? 

 

1  2      3  4        5 

 

 

7. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

 

1  2      3  4        5 

 

 

8. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

 

1  2      3  4        5 

 

 

9. Co se Vám  ne/líbí na našem Domově? 

 Změny na oddělení 

V provozu, kde je nutné postarat se o 100 klientů, je bohužel velmi často nutné 

přikročit ke změnám, u personálu, který je téměř ryze ženský (a mnohé z nich 

matky, pečující o děti), nelze dodržet 100% neměnnost, na dovolenou má každý 

nárok v rozmezí pěti týdnů. Je to daň za zařízení, tím se bohužel liší ústavní péče 

od péče domácí – ale, i kdyby byl klient doma, muselo by docházet ke změnám 

(dovolená, onemocnění, směny jsou přece naprosto normální). Představa stabilní 

pečovatelky na 24 hodin je nemožná. Toho opravdu nedosáhneme. 

Klienti jsou na své „sestřičky“ zvyklí, všechny považují za „své“, pouze u nových 

pracovnic může nastat nejdříve ostych, ale brzy si zvyknou i na novou, tvrdí. 

 

 

 

11. Jaké máte návrhy, náměty ke zlepšení kvality sociálních služeb na domově pro 

seniory? (Co vám zde chybí?) 

 WIFI 

Ano, toto je v plánu. Ale zdarma to není . 

 

 

12.   Doporučili byste bydlení v našem domově i někomu ze svých blízkých, či známých? 

 Jednání – seznámení se službou 

Jednání – seznámení se službou se vždy koná, zájemci o službu mají možnost 

seznámit se s prostředím, dostávají též ČD o domově. V této otázce spíše došlo o 

názor dobrovolníka, zda by Váš domov doporučil jako kvalitní zařízení. 

 



VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2013) 

PRO DOCHÁZEJÍCÍ SENIORY – UŽIVATELE NA OBĚD 

DO DOMOVA PRO SENIORY VE VĚŽNÍ  
 
Odevzdáno: 12 anketních lístků 

 

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

 

3x 1 – velmi spokojen 

1x 1- 

7x 2 – spokojen 

0x 3 – spokojen s výhradami (napište jaké) 

0x 4 – nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

0x 5 – velmi nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

 

 

2. Máte nějaké připomínky k jídelníčku? Jaké? 

6x žádné 

2x ne 

2x bez odpovědi 

1x nakreslený obrázky ovoce (jablko, banán, hroznové víno) 

1x málo sladkých jídel – vdolečky, nudle s mákem, tvarohem, taštičky s povidly           

(p. Rauscherová) 

1x slyšela jsem, že se u nás musí vařit podle EU, abychom netloustli – důchodci. Tak 

potom se s těmi připomínkami na sladké nedá nic dělat. 

 

 

3. Jste spokojeni s přístupem personálu kuchyně? 

 

1x ano velmi, patří jim všem v kuchyni jenom chvála  

11x ano 

 

 

4. Doporučili byste odběr oběda svým známým? 

8x ano 

4x bez vyjádření 

 

 

5. Předáváte možnost stravování dále do svého okolí? 

7x ano 

6x ne (z toho: 1x nikdo se na nic neptá) 

 

 

 

Poznámka: Děkujeme Vám všem i vedoucím, které se staráte, i výdej stravenek, máte hezký 

přístup k nám důchodcům (p. Rauscherová). 

 

 



Výstup z vyhodnocení ankety (11/2013) 

PRO DOCHÁZEJÍCÍ SENIORY – UŽIVATELE NA OBĚD DO 

DOMOVA PRO SENIORY VE VĚŽNÍ  
 

 

 

Odevzdáno: 12x anketních lístků  

 

 

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

Průměrná známka: 1,54 

 

 

2. Máte nějaké připomínky k jídelníčku? Jaké? 

 Málo sladkých jídel 

Sladký oběd zařazujeme 2-3x měsíčně, dle zásad zdravé výživy, navíc mnoho klientů 

(mužů ) sladká jídla vůbec nechtějí. 

 

 

3. Jste spokojeni s přístupem personálu kuchyně? 

12x ano …. 100% 

 

 

4. Doporučili byste odběr oběda svým známým? 

8x ano 

 

 

5. Předáváte možnost stravování dále do svého okolí? 

1x ano 

 

 

 

 

Poděkování od p. Rauscherové – každá chvála nás moc a moc těší, děkujeme . 

 

 

 

 

 

 

 



VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2013) 

DOMOV PRO SENIORY 

BLÍZCÍ KLIENTŮ  
 

 

Odevzdáno: 35x anketních lístků 

 

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

 

28x 1 – velmi spokojen 

7x 2 – spokojen 

0x 3 – spokojen s výhradami (napište jaké) 

0x 4 – nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

0x 5 – velmi nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

Průměrná známka: 1,2 

 

 

2. S čím nejste spokojeni? 

28x bez odpovědi, s ničím, proškrtnuto 

2x bez připomínek 

1x s úklidem o víkendu, drobky pod stolem 

1x se stravou 

1x s kuchyní 

1x obědy – malé porce, nedovařené brambory, těstoviny převařené, koule s rajskou 

tvrdé, máslový řízek, karbanátek tvrdé, málo zeleniny, chybí odpoledne mléko, místo 

šátečků makovka, kobliha, sekaná bez chuti 

1x jsme spokojeni 

 

 

3. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

 známka: 1 - 4x 

  1 - 26x 

  1- - 1x 

  2 - 4x 

3  - 0x  

4   - 0x  

5  - 0x 
 

Průměrná známka: 1,13 

 

- Častější styk s klienty upoutanými na lůžko nebo kolega je mimo domov 
 

 

4. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

25x 1 – velmi spokojen 

1x 1 –  

9x 2 – spokojen 

0x 3 – spokojen s výhradami (napište jaké) 

0x 4 – nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

0x 5 – velmi nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

Průměrná známka: 1,27 



5. Co se Vám ne/líbí na našem Domově? 

Líbí: 

4x vše 

3x péče 

1x péče, pohoda 

1x poděkování všem, velice příjemný, ochotný personál 

1x vše dobré 

1x společenské akce, soutěže, Věžňáci 

3x ochota i péče  

1x prostředí 

1x úsměvy 

1x hodně aktivit pro staroušky 

1x příjemné prostředí, milý personál 

1x milé vedení, važte si svých zaměstnanců, jsou super 

1x přebírá starosti a péči 

1x pestrý a kvalitní program pro seniory 

1x vstřícný a zodpovědný přístup personálu ke klientům i příbuzným 

1x kulturní prostředí, pěkné moderní bydlení s veškerými službami 

1x zdravotní péče, RHB po úrazu 

15x bez odpovědi 

  

 Nelíbí: 

 1x nucení do činnosti 

 

 

 

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

Ano 35x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstup z vyhodnocení ankety (11/2013) 

DOMOV PRO SENIORY  

BLÍZCÍ KLIENTŮ 

 

Odevzdáno: 35x anketních lístků  (v r. 2012 odevzdáno 16 anketních lístků) 

 

 

1. Jak hodnotíte péči v domově pro seniory o Vaši matku, otce, příbuzného? 
Průměrná známka: 1,2    (v r. 2012 – 1,13) 

 

2. S čím nejste spokojeni? 

 S úklidem o víkendu 

 O víkendu se skutečně neuklízí, pouze akutní záležitosti, drobky pod stolem se 

mohou objevit ale i hodinu po úklidu. Na víkend slouží 1 uklízečka na budovu, 

uklízí chodby, akutní situace. Úklid pokojů probíhá Po-Pá, kdy se denně vytírá, 

umývá koupelna. 

 

 Se stravou, s kuchyní 

 Odpovědi nejsou konkrétní. Není jasné, s čím není příbuzný spokojen. 

 

 Obědy – malé porce, nedovařené brambory, těstoviny převařené, koule s rajskou 

tvrdé, máslový řízek, karbanátek tvrdé, málo zeleniny, chybí odpoledne mléko, 

místo šátečků makovka, kobliha, sekaná bez chuti 

Zde to vypadá, jako by se stravoval v domově blízký a ne klient! Žádné další 

takové odpovědi od klientů nemáme, odpověď je velmi zarážející… 

 

3. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

Průměrná známka: 1,13  (v r. 2012 – 1,19) 

 

 Častější styk s klienty upoutanými na lůžko nebo kolega je mimo domov 

Je-li klient upoutaný na lůžko, rozhodně má mnohem více pozornosti, personál 

vykonává u něj více činností, častěji chodí na pokoj. V případě, že je spolubydlící 

mimo domov, může klient více navštěvovat aktivity, nemůžeme nahradit společnost 

klientů. 
 

 

4. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

Průměrná známka: 1,27   (v r. 2012 – 1,19) 

 

5. Co se Vám líbí na našem Domově? 

Děkujeme za všechny názory, snažíme se, aby byli klienti spokojení. 

 

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

Ano 35x ….100 % odpovědí 

 

 

 



VYHODNOCENÍ ANKETY (11/2013) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

KLIENTI ODEBÍRAJÍCÍ OBĚD Z DPS VE VĚŽNÍ UL. 

 

Odevzdáno: 47 anketních lístků (z toho: 2x anketní lístek nevyplněný) 

   

 

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

9x 1 – velmi spokojen 

1x 2- 

29x 2 – spokojen 

4x 3 – spokojen s výhradami (napište jaké) 

0x 4 – nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

0x 5 – velmi nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

2x bez odpovědi 

 

Průměrná známka: 1,66 

 

 

2. Máte nějaké připomínky k jídelníčku? Jaké? 

23x bez odpovědi 

9x ne 

1x žádné 

1x místo noků nebo chlupatých knedlíků bych uvítala bramborový knedlík 

1x málo chutné, málo kvalitní 

1x ne, skladba jídla je pestrá 

1x vzhledem k cenové skupině jsou obědy kvalitní a jsem ráda, že je mohu přijímat 

1x bylo by dobré upravit dietní skupinu, co se týká hovězího masa, je těžko stravitelné. 

Pokud je na jídelníčku, upravit na dietní omáčky (zatím jsou ostré, hodně kořeněné). 

1x občas postrádám maso v jídle 

1x více zeleniny, kompotů 

1x někdy jako by oběd byl pod cenou 

1x někdy tvrdé maso, nemohu rozkousat 

1x trošku více omáčky 

1x časté malé porce hlavně rýže a brambor 

1x občas bývají velmi malé porce  

1x dosti drahé 

1x více omáčky, 1x týdně sladký oběd 

 

 

3. Jste spokojeni s přístupem pečovatelky dovážející oběd? 

43x ano  

1x ano velmi  

1x částečně  

4. Doporučili byste odběr oběda svým známým? 

38x ANO 

7x NE (z toho: 1x nechodím ven) 

 

 



 

 

5. Předáváte možnost stravování dále do svého okolí? 

22x ANO (z toho: 1x když se někdo zeptá) 

20x NE (1x nechodím na žádné společenské akce, nemohu radit) 

3x bez odpovědi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výstup z vyhodnocení ankety (11/2013) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

KLIENTI ODEBÍRAJÍCÍ OBĚD Z DPS VE VĚŽNÍ UL. 

 

Odevzdáno: 47 anketních lístků (z toho: 2x anketní lístek nevyplněný) 

  v r. 2012 – 59 anketních lístků 

 

 

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

Průměrná známka: 1,66   (v r. 2012 – 1,95) 

 

 

2. Máte nějaké připomínky k jídelníčku? Jaké? 

Veškeré připomínky jsou spíše individuální přání, založené na individuální chuti, každý 

názor se objevil pouze jednou: 

 

 Místo noků nebo chlupatých knedlíků bych uvítala bramborový knedlík  

Snažíme se variabilně přílohy střídat. 

 Málo chutné, málo kvalitní 

Ojedinělý názor, navíc nekonkrétní. 

 Ne, skladba jídla je pestrá 

Snažíme se o pestrost v jídelníčku. 

 Upravit dietní skupinu, co se týká hovězího masa, je těžko stravitelné, upravit 

dietní omáčky (jsou ostré, kořeněné) 

Snažíme se hovězí maso na jídelníček dávat minimálně, ale občas bývá (někteří 

klienti naopak hovězí maso vyžadují). 

Kořeněné dietní omáčky nejsou. Každé jídlo je ochutnáváno a se zápisem předáno 

vedoucí stravovacího úseku, někteří klienti si naopak stěžují, že dieta je bez chuti. 

 Postrádám maso v jídle 

Každá porce je normovaná, pokud se tak stane, prosím, ihned informujte telefonicky 

pečovatelskou službu či kuchyň, nebo hned další den sdělte pečovatelce, pokud lze, je 

dobré i vyfotografovat, převážit. 

 Více zeleniny, kompotů 

Vše je otázka cenových možností, ale kompoty jsou celkem často. 

 Někdy jako by obědy pod cenou 

V týdenní skladbě se samozřejmě vyskytnou obědy finančně méně či více náročné. 

Nelze mít každý den knedlo, zelo, vepřo či řízek, občas musí být i hrachová kaše. 

Vycházíme z objemu stravovací jednotky, která se vyrovnává v rámci týdne. 

 Někdy tvrdé maso, nemohu rozkousat 

Lze zažádat i o namletí masa. 

 Trošku více omáčky 

Omáčka dle normy, dáváme dokonce i o něco více, při vystydnutí se jeví, že  omáčky 

je méně, jde i o velikost ešusu, v některém se zdají porce menší. 

 Občas bývají velmi malé porce 

Porce jsou vždy normované, může se jednat o individuální pohled. 

 Dosti drahé 



Zdaleka není náš oběd tak drahý, jako v okolních městech či u jiných dodavatelů. 

Klienti mají vždy možnost vybrat si sami svého dodavatele. 

 1x týdně sladký oběd 

Dle zásad zdravé výživy je sladký oběd zařazován 2-3x měsíčně. 

3. Jste spokojeni s přístupem pečovatelky dovážející oběd? 

43x ano  

1x ano velmi  

1x částečně  

 

 

4. Doporučili byste odběr oběda svým známým? 

38x ANO 

7x NE (z toho: 1x nechodím ven) 

 

 

5. Předáváte možnost stravování dále do svého okolí? 

22x ANO (z toho: 1x když se někdo zeptá) 

20x NE (1x nechodím na žádné společenské akce, nemohu radit) 

3x bez odpovědi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2013) 

DOMOV PRO SENIORY - NEMOCNICE 

BLÍZCÍ KLIENTŮ  
 

 

Odevzdáno: 9x anketních lístků 

 

7. Jak hodnotíte péči v domově pro seniory o Vaši matku, otce, příbuzného? 

 

6x 1 – velmi spokojen 

3x 2 – spokojen 

0x 3 – spokojen s výhradami (napište jaké) 

0x 4 – nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

0x 5 – velmi nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

Průměrná známka: 1,33 

 

- péče příkladná, babička je vždy čistá, lůžko čisté 

 

8. S čím nejste spokojeni? 

7x bez odpovědi 

1x v létě je na pokojích velké horko, škoda, že není lepší možnost větrání 

1x když se mění personál 

 

9. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

 známka: 1 - 1x 

  1 - 8x 

  2 - 0x 

4  - 0x  

4   - 0x  

5  - 0x 
 

Průměrná známka: 1 
 

 

10. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

Neodpovídalo se 

 

 

11. Co se Vám ne/líbí na našem Domově? 

5x bez odpovědi 

1x čisto, uklizeno 

1x dobrá dostupnost, výborný vztah k pacientovi 

1x maximální vstřícnost a ochota personálu 

1x líbí se vše 

 

 

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

Ano 9x 

 

 



Výstup z vyhodnocení ankety (11/2013) 

DOMOV PRO SENIORY - NEMOCNICE 

BLÍZCÍ KLIENTŮ 

 

 

Odevzdáno: 9x anketních lístků (v r. 2012 odevzdány 2 anketní lístky) 

 

 

 

 

7. Jak hodnotíte péči v domově pro seniory o Vaši matku, otce, příbuzného? 
Průměrná známka: 1,33  (v r. 2012 – 1,5) 

 

 

8. S čím nejste spokojeni? 

 V létě je na pokojích veliké horko 

 Ano, je to tak, bohužel na klimatizaci není dostatek financí, snažíme se alespoň 

zapínat větráky, kterými jsme každý pokoj vybavili. 

 

 Když se mění personál 

 Výměna personálu je nutná vzhledem k předcházení syndromu vyhoření a je 

doporučována psychology i supervizorem. Výměnu lze uskutečnit po 1-3 letech, 

vždy po dohodě s personálem. 

 

 

9. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

Průměrná známka: 1  (v r. 2012 – 2) 
 

 

10. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

 Nedopovídalo se 

 

 

11. Co se Vám líbí na našem Domově? 

 Děkujeme za pochvalná slova. 

 

 

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

Ano 9x = 100 % odpovědí 

 

 

 
 

 



VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2013) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

ZAMĚSTNANCI  
 

 

Odevzdáno: 4x anketní lístky 

 

 

1. Návrhy a připomínky k 

 vylepšení vztahu klient – zaměstnanec 

 vylepšení vztahu zaměstnanec – zaměstnanec 

 vylepšení vztahu zaměstnanec – vedení 

 informovanosti personálu 

 stravování 

 bezpečnosti práce 

 systému vzdělávání 

 motivaci a seberealizaci 

 odměňování 
 

4x bez odpovědi 

 

 

2. Spolupráce mezi úseky 
       Průměrná známka:  

a) pracovníci ředitelství    1 

b) přímá péče        nehodnoceno 

c) ergoterapeutický úsek    nehodnoceno 

d) úklid      nehodnoceno 

e) prádelna     nehodnoceno 

f) kuchyň         nehodnoceno 

g) vedoucí úseků přímé péče   nehodnoceno 

h) vedení domova    nehodnoceno 

i) recepce        nehodnoceno 

j) sociální pracovnice    1  

 

 

3. Návrhy, připomínky a nápady ke zlepšení pracovních podmínek, pracovních vztahů, 

pracovního prostředí? 

 4x  bez odpovědi 
 

 

4. Návrhy ke zlepšení kvality našich služeb 

4x bez odpovědi 

 

 

 

 



VYHODNOCENÍ ANKETY (11/2013) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

UŽIVATELÉ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  

 

Odevzdáno: 96x anketních lístků  

 

 

1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb pečovatelské služby? 

 známka: 1 - 2x 

  1  - 70x 

  1- - 1x 

  2  - 10x 

  3  - 1x 

4  - 0x  

5 - 0x 

              bez odpovědi - 12x 

Průměrná známka: 1,15 

 

 

2. Jste spokojeni s přidělenou pečovatelkou? 

75x velmi spokojen (z toho 2x s p. J. Padyšákovou – je milá, ochotná, trpělivá a nemám 

žádné výhrady)  

18x spokojen   

0x částečně spokojen   

0x nespokojen 

3x bez odpovědi 

 

 

3. Jste spokojeni s provedenými službami? 

73x velmi spokojen  

19x spokojen   

1x částečně spokojen   

0x nespokojen 

3x bez odpovědi 
 

 

4. Jaké máte připomínky k rozsahu poskytovaných služeb? 
       54x žádné   

       36x bez odpovědi 

       1x jenom mě mrzí ta drahota služeb, peněz je málo 

1x  

       1x podle potřeby 

       1x dobré 

       1x zatím dobré  

 1x     není možnost výběru z jídel 

 

 

 

 



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

       44x žádné   

       45x bez odpovědi 

       1x je to v pohodě 

       1x službu využívám krátkou dobu, jsem v rozsahu poskytovaných služeb naprosto 

spokojená 

1x  

       1x měla by být speciální pečovatelka při asistenčních službách jako je lékař, nákupy apod. 

Takto to zdržuje práci našich pečovatelek. 

       1x málo pečovatelek 

       1x zajistit lepší bezpečnost o víkendech 

       1x ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstup z vyhodnocení ankety (11/2013) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

UŽIVATELÉ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  

Odevzdáno: 96x anketních lístků (v r. 2012 odevzdáno 97 anketních lístků) 

 

1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb pečovatelské služby? 
Průměrná známka: 1,15  (v r. 2012 – 1,18) 

 

2. Jste spokojeni s přidělenou pečovatelkou? 

75x velmi spokojen  

18x spokojen   

 

3. Jste spokojeni s provedenými službami? 

73x velmi spokojen  

19x spokojen   

3x bez odpovědi 
 

4. Jaké máte připomínky k rozsahu poskytovaných služeb? 
 Jenom mě mrzí ta drahota služeb, peněz je málo  

Služby jsou nastaveny dle ceníku, v některých položkách ani nedosahují maxima, 

povoleného vyhláškou, ceny jsou srovnatelné s cenami podobných služeb v okolí. 

Klienti by měli co nejvíce usilovat o přidělení příspěvku na péči (PnP) a úkony 

pečovatelské služby z něho hradit. Nemá-li klient PnP, nebyl mu přidělen zřejmě 

proto, že nesplňuje kriteria nesoběstačnosti – z tohoto důvodu u něj výkon 

pečovatelské služby záleží na jeho rozhodnutí. 

 

 Není možnost výběru z jídel 

Ano, to není, nedovoluje to kapacitně naše kuchyň. Klienti ale mají možnost odebírat 

jídla i od jiných dodavatelů, kde je výběr jídla k dispozici. 

 

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

 Zavedení asistenční služby k PS, aby byly více k dispozici lidem po operaci, po 

delší dobu 

Pečovatelská služba není služba asistenční, nemá ji nahrazovat, pečovatelky všechny 

požadované úkony zvládají, mají dostatečný časový prostor, aby zvládly vše, co je 

smluvně dáno. Potřebuje-li klient další služby, má možnost se obrátit na Centrum 

pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. – tel. č. 474 332 816. 

 

 Málo pečovatelek 

Pečovatelek je tolik, kolik je potřeba k plnění nasmlouvaných úkonů. Nikdy jsme 

žádného klienta neodmítli z důvodu malého počtu pečovatelek. Pokud by k tomuto 

došlo, prosím, informujte ředitelku organizace Mgr. Lenku Raadovou. 

 Zajistit lepší bezpečnost o víkendech 

Zde není jasné, jak bylo myšleno. Pečovatelská služba dle pravidel funguje pouze v 

pracovní dny, potřebuje-li klient větší rozsah péče – např. večer či o víkendech, má 

možnost zajistit si asistenční službu, nebo kontaktovat linku „Areion“ či přestěhovat 

se do Domova pro seniory. 

 



VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2013) 

DOMOV PRO SENIORY 

ZAMĚSTNANCI  
 

Odevzdáno: 9x anketních lístků (8x kopie anketního lístku, 1 anketní lístek přepsán - viz toto 

vyhodnocení 

 

 

1. Návrhy a připomínky k: 

 vylepšení vztahu klient – zaměstnanec 

 vylepšení vztahu zaměstnanec – zaměstnanec 

 vylepšení vztahu zaměstnanec – vedení 

 informovanosti personálu = je dobrá 

 stravování 

 bezpečnosti práce = je dobrá 

 systému vzdělávání = je dobrý 

 motivaci a seberealizaci 

 odměňování = je milé a povzbuzující, když jsou za kvalitně 

odvedenou práci během roku odměny 
 

 

2. Spolupráce mezi úseky 

Prosím, přidělte známku (jako ve škole – nejlepší 1, nejhorší 5) 

V případě známky horší než 2, napište prosím důvod 

 

1  2      3  4        5 

 

a) Pracovníci ředitelství    známka: 1 

b) Přímá péče     známka: 1 

c) Ergoterapeutický úsek    známka: 1 

d) Úklid      známka: 1 

e) Prádelna      známka: 1 

f) Kuchyň      známka: 1-  

g) Vedoucí úseků přímé péče   známka: 1 

Dituš je pohodová, poradí i pomůže. Lenka též. 

h) Vedení domova    známka: 1 

Dáša se snaží vyhovět všem v požadavcích ve službách. Dokáže se nás 

zastat, máme-li pravdu. Má přehled o naší práci. 

i) Recepce      známka: 1 



j) Sociální pracovnice    známka: 1 

3. Návrhy, připomínky a nápady ke zlepšení pracovních podmínek, pracovních 

vztahů, pracovního prostředí? 

 

Myslím si, že spokojenost klientů je známkou kvality naší práce. Mohu 

říci, že všichni opravdu děláme, co je v našich silách. Každý trochu 

jinak, ale všichni s cílem, zpříjemnit klientům pobyt v DpS. Abychom i 

my byly v pohodě, tak by na nás nemělo být kladeno stále více 

požadavků. Nastavení plánu péče by mohla klidně dělat Jana na základě 

vyjetí záznamu ze čteček a udělala by si to dle svých představ. A my 

bychom měly více času na klienty. Některé kolegyně se stresují, mají 

pocit přetížení a mohlo by u nich dojít k syndromu vyhoření.  

 

 

4. Návrhy ke zlepšení kvality našich služeb 

 

Každá z nás je přínosem pro druhé. Važme si sebe i druhých. 

Nepovyšujme se, ale ani neponižujme. A hlavně si každý musí uvědomit, 

že kdo co vyšle, to se mu vrátí. Chovejme se k druhým tak, jak chceme, 

aby se chovali oni k nám. Pracujme všichni s úsměvem, porozuměním a 

láskou k druhým. A výsledek se brzy dostaví. Budeme spokojeni my i 

klienti. A spolupráce všech úseků bude výborná pro všechny.  

 

PS: Osobně pociťuji, že cirkuluje více lásky mezi personálem a klienty. 

Jinak stále platí i to, co jsem napsala v minulém roce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstup z vyhodnocení ankety (11/2013) 

DOMOV PRO SENIORY 

ZAMĚSTNANCI  
 

Odevzdáno: 9 anketních lístků 

 

 

 

Na základě připomínek z ankety proběhla: 

1) SUPERVIZE ZAMĚSTNANCŮ S ŘEDITELKOU A SUPERVIZOREM 
Účast byla dobrovolná, termín supervize věděli zaměstnanci 3 týdny dopředu. 

Supervize se zúčastnilo 16 zaměstnanců z přímé péče. 

Bylo konstatováno: 

 Mnohé názory nejsou názory celého kolektivu, byť jsou takto podepsány – napříště je 

nutno vymyslet, jak nejlépe zařídit, aby, byť anonymně, odevzdával každý za sebe… 

 Byly vysvětleny (již opakovaně) ředitelkou některé povinnosti ze zákona o sociálních 

službách, především v oblasti individuálního plánování. 

 Supervize proběhla na velmi otevřené úrovni, mnohé věci se vyjasnily. 

 

 

2) SUPERVIZE TÝMU VEDENÍ – BEZ VEDOUCÍ DOMOVA A ŘEDITELKY 

Na této supervizi si vyříkali členové vedení názory, upozornili na nežádoucí situace – 

výstup ze supervize předal supervizor ředitelce, následně proběhlo jednání ředitelky 

s některými členy vedení a s vedoucí domova. Sporné body se podařilo vyřešit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2013) 

DpS - NEMOCNICE 

BLÍZCÍ KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY 
 

 

Odevzdáno: 9x anketních lístků 

 

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

 

6x 1 – velmi spokojen 

3x 2 – spokojen 

0x 3 – spokojen s výhradami (napište jaké) 

0x 4 – nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

0x 5 – velmi nespokojen (prosím zdůvodněte s čím) 

Průměrná známka: 1,33 

 

- péče příkladná, babička je vždy čistá, lůžko čisté 

 

2. S čím nejste spokojeni? 

7x bez odpovědi 

1x v létě je na pokojích velké horko, škoda, že není lepší možnost větrání 

1x když se mění personál 

 

 

3. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

 známka:  1 - 8x 

   1 - 1x 

   2 - 0x 

   3 - 0x  

   4 - 0x  

 5 - 0x 
 

Průměrná známka: 1 
 

4. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

Neodpovídalo se. 

 

5. Co se Vám ne/líbí na našem Domově? 

5x bez odpovědi 

1x čisto, uklizeno, dobrá dostupnost, maximální vstřícnost a ochota personálu 

1x líbí se vše 

 

 

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

Ano 9x 


