
 

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti blízkých osob a 

zákonných zástupců klientů pobytové služby Domova se 

zvláštním režimem budovy III. 
SBĚR DAT 1. 10. 2021 – 31. 10. 2021 

 Počet vyplněných dotazníků: 12 
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2

DOSTATEK PROSTORU V POKOJI

úplně spokojen/a

spíše spokojen/a

spíše nespokojen/a

úplně nespokojen/a

nedokážu posoudit
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VYBAVENÍ POKOJE-ZAŘÍZENÍ

úplně spokojen/a

spíše spokojen/a

spíše nespokojen/a

úplně nespokojen/a

nedokážu posoudit
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SOUKROMÍ V POKOJI

úplně spokojen/a

spíše spokojen/a

spíše nespokojen/a

úplně nespokojen/a

nedokážu posoudit

9

1

2

DOSTUPNOST ZAHRADY

úplně spokojen/a

spíše spokojen/a

spíše nespokojen/a

úplně nespokojen/a

nedokážu posoudit

12

ČISTOTA POKOJE-ÚKLID

úplně spokojen/a

spíše spokojen/a

spíše nespokojen/a

úplně nespokojen/a

nedokážu posoudit



 

 
 

 
 

 
Komentář: pro klienty z patra je horší přístup do zahrady 
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VYBAVENÍ ZAHRADY

úplně spokojen/a

spíše spokojen/a

spíše nespokojen/a

úplně nespokojen/a

nedokážu posoudit

12

ČISTOTA VZDUCHU-NEPŘÍTOMNOST 
ZÁPACHU

úplně spokojen/a

spíše spokojen/a

spíše nespokojen/a

úplně nespokojen/a

nedokážu posoudit
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MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ SLUŽBY

úplně spokojen/a

spíše spokojen/a

spíše nespokojen/a

úplně nespokojen/a

nedokážu posoudit



 

 
Komentář: šikovné pečovatelky 

                  maminka je vždy čistě oblečená, upravená a učesaná 

                  babička na sobě občas mívá cizí oblečení 

 

 

  
 

Je něco, co Vám zde schází? Co bychom mohli zlepšit? 
             Již celý rok nám nechodí na email vyúčtování za službu a přehled léků.  

                Větší pobyt klientů venku na čerstvém vzduchu. 
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ÚROVEŇ POSKYTOVANÉ PÉČE (je podle Vašeho 

názoru o Vašeho blízkého dobře postaráno?)

úplně spokojen/a

docela spokojen/a

spíše spokojen/a

úplně nespokojen/a

73

2

OBLAST AKTIVIT (Má zde Váš blízký co dělat? Má aktivity, 

které ho naplňují a baví? Je nabídka aktivit dostatečná?)

úplně spokojen/a

docela spokojen/a

spíše spokojen/a

úplně nespokojen/a

nedokážu posoudit



 

 
Komentář: vážím si práce, kterou ZS a veškerý personál vykonává, díky sociální pracovnici 

paní Pokorné 

 

Co se Vám nelíbí na chování pracovníků Domova? 
Nic. 
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ZA CO BYSTE POCHVÁLIL/A PRACOVNÍKY 
DOMOVA?
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VSTŘÍCNOST PRACOVNÍKŮ (Ujme se Vás na službě 

někdo? Doprovodí vás? Nabídne pomoc, když potřebujete?)

úplně spokojen/a

docela spokojen/a

spíše spokojen/a

úplně nespokojen/a
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1

KOMUNIKACE S PRACOVNÍKY (Komunikují s vámi 

pracovníci ochotně? Máte informace, které potřebujete? Jsou 
informace, které dostáváte jednotné?)

úplně spokojen/a

docela spokojen/a

spíše spokojen/a

úplně nespokojen/a



 

 
 
 

Zpracovala: Gabriela Lahrová         V Petrově nad Desnou 10. 11. 2021 
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ SLUŽBY (Počet přítomného 

personálu? Dohledáte pracovníka služby, když potřebujete?)

úplně spokojen/a

docela spokojen/a

spíše spokojen/a

úplně nespokojen/a


