
   

  

Vyhodnocení dotazníkového šetření  

pro uživatele ambulantní služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby 

za rok 2016  

  

Dotazníkové šetření ke kvalitě poskytované ambulantní a terénní služby sociální 

rehabilitace proběhlo mezi uživateli služby od 30. listopadu do 30. prosince 2016. 

Uživatelům služby byl dotazník nabízen na listopadovém Klubu Denního stacionáře, ve 

skupinových aktivitách a při osobních jednáních se sociální pracovnicí. Hodnocení služby 

bylo anonymní. Uživatelé služby měli možnost vyplněný dotazník vhodit do jedné ze dvou 

schránek důvěry, odevzdat jej v kanceláři sociálních pracovnic či pracovníkům na konci 

skupinové aktivity. Dotazník vyplnilo a odevzdalo celkem 20 uživatelů služby, což 

představuje návratnost  57%.  

 V dotazníkovém šetření jsme zjišťovali, jak se uživatelé o naší službě dozvěděli, jak jsou 

spokojeni s nabídkou aktivit a s přístupem pracovníků, zda a v čem jim pomohla nabízená 

služba a jak by ohodnotili kvalitu služby celkově a kvalitu jednotlivých skupinových aktivit. 

Uživatelé mohli do dotazníku také zaznamenat své připomínky a náměty. K osobě 

dotazovaného jsme zjišťovali pouze základní demografická data, a to pohlaví a věkovou 

kategorii respondenta. Na rozdíl od předchozích let byl dotazník zaměřen i pro terénní 

uživatele. Šetření má přispět k reflexi organizace a dát náměty na kroky vedoucí zvyšování 

kvality poskytované služby.  

 

K výsledkům  

Uživatelé se o naší službě dozvěděli nejčastěji od svého psychologa či psychiatra 60% 

nebo v Denním stacionáři Psychosociálního centra Přerov 30% toto zjištění potvrzuje 

návaznost Psychosociálního centra jako zdravotnického zařízení a Duševního zdraví, o. p. 

s. jako zařízení poskytujícího sociální služby.  

Z menší části získali první informaci o naší službě z jiných zdrojů 5%, popř. z webových 

stránek organizace. 

Pomocí druhé otázky jsme zjišťovaly, jakou formu služby uživatelé v roce 2016 využili.  

Z dotázaných respondentů vypovědělo 60%, že využívají ambulantní službu, 10% jsou 

uživateli terénní a 30% využívá obě formy služby.  

Všichni dotazovaní odpověděli, že jsou spokojeni s přístupem pracovníků – z toho je 80% 

uživatelů služby rozhodně spokojeno a 20% uvedlo, že jsou spíše spokojeni. Nikdo z 

respondentů neuvedl, že by byl nespokojen. Všichni respondenti také zaznačili, že jim 

poskytovaná služba pomohla –  65% rozhodně pomohla, 35% spíše pomohla. Opět nikdo 

z dotazovaných neuvedl, že by mu služba nepomohla.  

Na otázku „V čem vám naše služba pomohla?“ (uživatelé mohli zvolit více odpovědí) uvedli 

většina dotazovaných 75 %, že jim služba umožnila kontakt s druhými. 20% služba 

pomohla řešit konkrétní problém. Jeden uživatel uvedl, že ho naše služba odkázala na 



jinou instituci, která jim pomohla. Jeden uživatel služby zvolil variantu jiné a napsal, že se 

naučil orientovat v dopisech od institucí. Nikdo neuvedl, že by mu služba nepomohla.  

 

Dále z výsledků vyplývá, že pracovníci v 70 % zjistili a našli pro uživatele uspokojivé 

řešení. Většina 55% respondentů nevnímají aktivity pracovníků jako narušující, 20% je 

vnímá spíše nenarušující, 25% uživatelů se vyjádřilo, že neví. 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina 65% uživatelů plně vyhovuje nabídka aktivit.  

Variantu „spíše vyhovuje“ zvolilo 15% dotazovaných. Variantu „spíše nevyhovuje“ zvolili 

dva uživatelé služby, jeden uvedl, že mu služba spíše nevyhovuje, protože aktivity 

nevyužívá. Dva uživatelé na otázku vůbec neodpověděli. 

Na otevřenou otázku, jaké nové aktivity by dotazovaní uvítali, 80% uživatelů odpovědělo, 

že jim nic nechybí, 2 lidé by chtěli více procházek.  

    

Při celkovém hodnocení kvality služby v rozmezí známek 1 až 5, kdy 1 znamená vysoce 

kvalitní službu a 5 zcela nekvalitní službu, 65% uživatelů nás ohodnotilo známou jedna, 15 

% známkou dva, dva uživatelé nehodnotili.  

Těší nás, že je služba dlouhodoběji ze strany uživatelů služby velmi dobře hodnocena. 

  

Při hodnocení kvality jednotlivých aktivit byly aktivity hodnoceny nejčastěji známkou jedna, 

bohužel u velkého množství dotazníků nebyly aktivity hodnoceny.  

Sociální poradenství poskytované sociálními pracovnicemi bylo ohodnoceno 9 krát a to 

známkou 1,0.  

Nejlépe byly respondenty hodnoceny aktivity:  

- angličtina, klub DS, cvičení, vaření a plavání. Tyto aktivity hodnotili uživatelé ve 

30 % známkou 1.   

- další aktivity jako jsou:  

- keramika, klubovna, Já a svět, svět a Já, rekondiční pobyt, ruční práce, výtvarná 

dílna a návštěva kulturních akcí, byly také z velké části hodnoceny známkou 

1,(15%) objevovalo se zde i hodnocení známkami 2(10%) a 3 (5%).   

 

Na otázku kterou z aktivit by bylo třeba obměnit, většina respondentů neodpověděla, nebo 

odpověděli, že nic odměnit nechtějí.  

V připomínkách a námětech se jeden dotazovaný vyjádřil, že by mu vyhovovalo, kdyby 

bylo cvičení 2x týdně, další respondent sdělil, že je se aktivitami spokojený.  

 

Co se týká informací k osobě, dotazníkového šetření se zúčastnilo 55 % žen a 40 % mužů, 

5 % pohlaví nezaškrtlo.  



Věková struktura respondentů se pohybovala v 35 % mezi 27- 40 lety, 35% 41-65 let, 20% 

respondentů bylo starší 65 let,  jeden uživatel věk nevyplnil a jeden uživatel byl ve věku do 

26 let.  

  

Celkové hodnocení a výstupy šetření:  

Provedené dotazníkové šetření sloužilo ke zjištění spokojenosti uživatelů s poskytovanou 

sociální službou a bude sloužit jako podnět pro rozvoj služby a zvyšování její kvality.   

V porovnání s předchozími lety (2013, 2014) se spokojenost dotazovaných s 

poskytovanou službou ještě zvyšuje.  

     

Se závěry šetření budou seznámeni všichni pracovníci Duševního zdraví, o. p. s. na 

provozní poradě a s výstupy budeme dále pracovat ke zvýšení kvality služby. Uživatelé 

služby budou s výsledky dotazníkového šetření seznámeni na Klubu Denního stacionáře 

25. ledna 2017 a dále na nástěnce a webových stránkách naší organizace.  

   

Zpracovala: Bc. Klára Zbružová  

   

V Přerově dne 20. ledna 2017.  

    


