
 

 

 
 

Městská správa sociálních služeb 
Věžní 958, 432 01 Kadaň 

 

VYHODNOCENÍ ANKETY 2015 

PRO DOBROVOLNÍKY DOMOVA PRO 

SENIORY VE VĚŽNÍ + KOMENTÁŘ 
 

Ankety se zúčastnili 2 respondenti. 

 

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?) 

1x – že můžu lidem pomoci, dávám pití, donesu noviny 

1x – životní zkušenost a moudrost obyvatel 

Komentář  

 Ano, práce dobrovolníka přináší pocit uspokojení, potřebnosti a pro nás i pro 

klienty je práce dobrovolníka velmi potřebná a cenná. 

 

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

1x – někdy z prudkých reakcí lidí 

1x – neodnáším 

Komentář  

 někdy z prudkých reakcí lidí - ano, bohužel, snažíme se vysvětlovat, hovoříme 

s klienty, 2x ročně se pro klienty pořádá interaktivní seminář zaměřený na 

komunikaci a mezilidské vztahy. Pokud má dobrovolník problém, nepříjemný 

pocit, může zažádat o výměnu klienta. 

 

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

podpora, porozumění, čas…?) 

     1x – nechybí 

1x – ne, nechybí 

 

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

1x – jde to, vždy se domluvíme 

1x – dobře, snadno se mi hledá je „ styčné plochy“ 

 

5. Jak se Vám spolupracuje s personálem DpS?  

a. Koordinátorka dobrovolníků   2x dobře 

b. Obslužný personál           1x výborně 

                                                        1x dobře 

c. Recepční            2x dobře 

d. Ostatní…?            1x zabezpečení budovy – dobře 

Komentář  

 Na všech úrovních dobrá, děkujeme. 

 

 

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 



       1x – 1    

       1x – já nedokážu posoudit (oznámkovat) 

průměrná známka: 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 

  1x – 1 

  1x – 1  

průměrná známka: 1 

                                                       

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 

        2x – 1 

      průměrná známka:1 

 

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

  1x – někdy se lidé hádají 

  1x – bez odpovědi 

    Komentář  

 Ano mezilidské vztahy jsou občas problém, starší lidé už těžko  

„ vychováme“ 1x ročně pořádáme interaktivní seminář o Etice a Etiketě, na 

každém setkání s klienty (4x ročně) žádáme o toleranci a respektování klientů 

navzájem. 

    

10. Co se Vám nejvíce líbí na našem Domově? 

 1x – zaměstnanci se mají rádi s obyvateli 

 1x - hledání nových zajímavých aktivit pro lidi žijící v DPS 

 Komentář  

 Děkujeme, snažíme se klientům neustále nabízet zajímavé aktivity. 

 

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

pro seniory? (Co vám zde chybí?) 

        1x – nemám 

        1x - obecné 

 Komentář  

 obecné připomínky  - nevíme, co to znamená, i dobrovolníci mají možnost 

podávat připomínky ke zlepšení. 

 

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

známých? 

   1x – ano       

        1x – ne – obecně 

        Komentář  

 Pokud ne, bylo by dobré, vysvětlit proč ne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Městská správa sociálních služeb 

Věžní 958, 432 01  Kadaň 
 

  

VYHODNOCENÍ ANKETY 2015 

PRO BLÍZKÉ KLIENTŮ DOMOVA PRO 

SENIORY + KOMENTÁŘ 
 

Ankety se zúčastnilo 12 respondentů 

 

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

příbuzného? 

10x  1 – velmi spokojen        

  2x  2 – spokojen        

průměrná známka: 1,17 

 

2. S čím nejste spokojeni? 

10x – bez odpovědi 

  1x-  nelíbí se mi, že o víkendech se ošetřovatelky nezdržují na příslušných 

patrech, často jsou k nedohledání. Pokud jsou na sesterně, tak se tam scházejí 

s ošetřovatelkami z jiných pater a dlouhodobě vykecávají. 

  1x - 0 

 

Komentář:  

 není zřejmé, v jakém čase je personál na sesterně, může to být v odpolední 

pauze. Příště prosím upozornit (třeba telefonicky) kohokoliv z vedení, určit, 

který den a v kolik hodin byl personál k „ nedohledání“ 

 

3. 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 

10x – 1    

  2x – 2                  

průměrná známka: 1,17 

 

4. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

11x  1 – velmi spokojen       

  1x – bez odpovědi 

 

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

5x – bez odpovědi 

1x – péče 

1x – jsem velmi spokojena s péčí o moji tetu. Váš domov si prodlužuje život o 

několik let. Profesionalita personálu je obdivuhodná. Je to to nejlepší, co jí 

mohlo na sklonku života potkat. Každé její přání (rozmar) ji pníte. Děkuji. 



1x – uklizeno, chování personálu, příjemné prostředí, péče 

1x – usměvavé sestřičky, péče 

1x – péče, aktivity, úsměvy 

1x – ohleduplná péče 

1x – pohodová péče 

 

Komentář:  
Děkujeme za pochvaly. 

 

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

12x – ano    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
         Městská správa sociálních služeb 
               Věžní 958, 432 01 Kadaň 

 

 

VYHODNOCENÍ ANKETY 2015 PRO 

KLIENTY 

SPOKOJENOST S DOBROVOLNÍKEM, ČI 

CANISTERAPEUTEM + KOMENTÁŘ 
 

Ankety se zúčastnilo 24 klientů. 

 

1. Jak jste spokojen/á s přístupem…? 

Dobrovolník   
11x – 1 

  2x – 3 

11x – bez odpovědi 

průměrná známka: 1, 31 

Canisterapeut       
17x – 1 

  1x – 2 

  3x – 3                            

  3x – bez odpovědi  

průměrná známka: 1, 33 

Komentář  

 Z odpovědí vyplívá, že jsou klienti spokojeni s přístupem dobrovolníka a 

canisterapeuta. 

 

2. Co Vás nejvíce baví na setkání s dobrovolníkem nebo canisterapeutem? 

Z čeho máte největší radost? 

8x bez odpovědi 

1x že chodí sám, pozdraví a čte. Hlazení a krmení. 

2x hlazení pejska 

1x luštění křížovek 

1x že si paní najde čas na nás 

1x z přítomnosti pejska 

1x ukáže pejsek, co se naučil 

1x povídání 

1x když se můžu pomazlit s pejskama 

1x povídání o všem, rozptýlení, příjemné jednání 

1x chování psa ke mně 

1x mám ráda zvířátka – jejich přítomnost 

1x hlavně z přítomnosti zvířete 

1x jejich návštěva, mám ráda psi, pohlazení psa a společnost, skvělý přístup 

dobrovolníka 

 



1x jak jsou hezky vycvičení a jak umí poslouchat 

1x mám radost, že jsem ve společnosti ostatních. Těšíme se z dovednosti a 

vycvičenosti Emičky. Jsem ráda, že se hodně dozvím a mohu si Emičku 

pohladit.  

Komentář  

 Canisterapie  – nejčastěji zmiňované je že už jen samotná přítomnost zvířete 

dělá klientům radost, ne méně opomenuté je také hlazení, mazlení a poslušnost 

a triky, které Emička umí, na skupinových aktivitách kladně hodnotí také 

obohacení o nové poznatky. 

 Dobrovolník – u dobrovolníků klienti oceňují už jen jejich samotnou 

přítomnost, popovídání, rozptýlení… 

 

3. Vyhovuje Vám četnost návštěv … v současné době? 

Dobrovolník                            
  9x – ano 

  2x – ne - měly by probíhat častěji              

13x – bez odpovědi 

Canisterapeut                         
15x – ano 

  7x – ne – měla by probíhat častěji      

  1x – ne – měly by probíhat méně často 

  1x – bez odpovědi 

Komentář  

 Četnost návštěv je pro klienty vyhovující, ale mohli by být častěji.., bohužel to 

nedokážeme ovlivnit, čas a četnost návštěv si koriguji dobrovolníci sami dle své 

vytíženosti. Canisterapie skupinová probíhá v DpS Věžní 2x do měsíce, 

individuální návštěva u klientů 1x týdně + 1x za měsíc až 2 návštěva klientů na 

detašovaném pracovišti.  

 Co se týká názoru, že by měla být méně často – je na každém klientovi, zda a 

jak často se akce zúčastní, návštěvu na pokoji může vždy odmítnout. 

 

4. Vyhovuje Vám délka návštěv …?   

Dobrovolník                                                           
10x – ano  

  1x – ne měla by být delší 

13x – bez odpovědi 

Canisterapeut              
20x – ano    

        3x – ne měla by být delší                                                 

        1x – bez odpovědi 

Komentář  

 Dobrovolník – Délka návštěvy se vždy odvíjí od možnosti dobrovolníka, lze se 

domluvit či požádat o výměnu dobrovolníka, který by měl více času. 

 Canisterapeut – Délka návštěvy se vždy odvíjí od časových možností 

canisterapeuta a od počtu navštěvovaných klientů. I pejsek má určité limity a 

omezení. 

 Vesměs délka návštěv klientům vyhovuje. 

 



5. Máte nějaké připomínky, návrhy, nápady k Vašemu dobrovolníkovi nebo 

canisterapeutovi? 

19x – bez odpovědi 

  1x – ne 

  1x – vše je v pořádku 

  1x – ne, jsem spokojená 

  1x – aby docházeli častěji 

  1x – nemám připomínky. Vše je tak, jak má být. 

Komentář  

 Klienti jsou v tomto směru naprosto spokojení, bez připomínek. 

 

6. Máte ze setkání s dobrovolníkem nebo canisterapeutem zde v DpS Kadaň 

nějaké negativní prožitky? Jaké? 

15x – bez odpovědi 

  6x – ne 

  1x – nemám 

  1x – jen dobré  

  1x – jen chválím nejen skupinovou terapii, ale přišli za mnou i na pokoj a bylo 

to velmi milé 

Komentář  

 Bez negativních prožitků, ba naopak, děkujeme za pochvaly. 

 

 

 


