
   

  

Vyhodnocení dotazníkového šetření  

pro uživatele služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby za rok 2017  

  

 Dotazníkové šetření ke kvalitě poskytované ambulantní a terénní služby sociální 

rehabilitace proběhlo mezi uživateli služby od 2. ledna do 9. února 2018. Uživatelům služby 

byl dotazník nabízen na lednovém 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 21 uživatelů služby, což představuje návratnost  22%.  

 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.  

 

Výsledky šetření 

1. Jak jste se dozvěděl o službách Duševního zdraví, o. p. s.? 

od svého psychologa, psychiatra                          – odpovědělo 9 uživatelů 

v Denním stacionáři Psychosociálního centra       – odpovědělo 10 uživatelů 

od přátel a známých                                              – odpověděli 2 uživatelé 

 

Další nabídnuté možnosti nikdo nezvolil. 

Respondenti se o naší službě dozvěděli nejčastěji v Denním stacionáři Psychosociálního 

centra Přerov 48%,  od svého psychologa či psychiatra 43% nebo od přátel a známých 9%. 

Toto zjištění potvrzuje návaznost Psychosociálního centra jako zdravotnického zařízení a 

Duševního zdraví, o. p. s. jako zařízení poskytujícího sociální služby.  

 

2. Jakou formu služby jste v roce 2017 využil/a? 

ambulantní       – odpovědělo 10 uživatelů 

terénní              – odpovědělo 5 uživatelů 

obě                   – odpovědělo 6 uživatelů 

 

Pomocí druhé otázky jsme zjišťovaly, jakou formu služby uživatelé v roce 2017 využili.  

Z dotázaných respondentů vypovědělo 48%, že využívají ambulantní službu, 24% jsou 

uživateli terénní a 28% využívá obě formy služby.  



 

3. Jak jste spokojeni s přístupem pracovníků? 

rozhodně ano           – odpovědělo 17 uživatelů 

spíše ano                 – odpověděli 4 uživatelé 

 

Další nabídnuté možnosti nikdo nezvolil. 

Všichni dotazovaní odpověděli, že jsou spokojeni s přístupem pracovníků – z toho je 81% 

uživatelů služby rozhodně spokojeno a 19% uvedlo, že jsou spíše spokojeni. Nikdo z 

respondentů neuvedl, že by byl nespokojen.  

 

4. Pomohla vám poskytovaná služba? 

rozhodně ano           – odpovědělo 15 uživatelů 

spíše ano                 – odpovědělo 5 uživatelů 

nevím                       – odpověděl 1 uživatel 

  

Další nabídnuté možnosti nikdo nezvolil. 

Všichni respondenti také zaznačili, že jim poskytovaná služba pomohla –  71% rozhodně 

pomohla, 24% spíše pomohla. Jen jeden respondent na tuto otázku nedovedl odpovědět 

5%. 

 

 

5. V čem vám naše služba pomohla? (můžete zaznačit i více odpovědí) 

umožnila mi kontakt s veřejností                                  – odpovědělo 15 uživatelů 

pomohla mi řešit konkrétní problém                             – odpovědělo 9 uživatelů 

odkázala mě na jinou instituci, která mi pomohla        – odpověděl 1 uživatel 

 jiné: …......................................................                    – odpověděl 1 uživatel 

 

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

většina dotazovaných 71 %, že jim služba umožnila kontakt s veřejností. 43% služba 

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

instituci a jeden uživatel služby zvolil variantu jiné, zde neuvedl v čem. Nikdo neuvedl, že by 

mu služba nepomohla.  

 

6. Snažili se pracovníci zjistit, co v dané situaci potřebujete a hledali  

    s Vámi pro Vás uspokojivé řešení této situace? 

rozhodně ano           – odpovědělo 14 uživatelů 

spíše ano                 – odpovědělo 7 uživatelů 

 

Další nabídnuté možnosti nikdo nezvolil. 

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že pracovníci 67% respondentům zcela pomohli vyřešit 

jejích situaci. 33% respondentů bylo s pomocí spokojeno.  

 

 

 



7. Vnímal(a) jste některé aktivity pracovníků jako narušující Vaše práva 

    nebo dobrou pověst? Stavělo Vás něco do nepříjemné, nevýhodné  

    situace (např. návštěva bez ohlášení, vstup do soukromí apod.)?  

rozhodně ano            – odpověděl 1 uživatel 

spíše ano                  – odpověděli 2 uživatelé 

spíše ne                    – odpovědělo 5 uživatelů 

rozhodně ne              – odpovědělo 12 uživatelů 

nevím                        – odpověděl 1 uživatel 

 

Většina respondentů nevnímala zcela 57% nebo spíš 24% aktivity pracovníků jako 

narušující, 9% je vnímá jako mírně narušující, 5% uživatelů vnímá aktivitu jako rušivou a  

5% uživatelů se vyjádřilo, že neví. 

 

8. Jak jste spokojeni s nabídkou aktivit? 

plně mi vyhovuje                                                           – odpovědělo 9 uživatelů 
spíše mi vyhovuje                                                         – odpovědělo 10 uživatelů 
vůbec mi nevyhovuje. V čem konkrétně …….              – odpověděli 2 uživatelé 
 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že 43% respondentům plně vyhovuje nabídka aktivit.  

Variantu „spíše vyhovuje“ zvolilo 48% dotazovaných, jeden uvedl „v jiný den než v pondělí 

by bylo lepší.“ Variantu „nevyhovuje“ zaznamenalo 9% respondentů, protože aktivity 

nevyužívají.  

 

9. Které nové aktivity byste uvítal/a? 

Na otevřenou otázku, jaké nové aktivity by dotazovaní uvítali, 67% uživatelů odpovědělo, že 

jim nic nechybí. Někteří respondenti uvedli: ping-pong, bowling, divadlo, kolo, Svět a já, 

zajištění právní pomoci např. při exekuci, něco k pochopení vlastní nemoci.  

  

10. Které akce byste uvítali? Kam? (výlety, procházky, sport, přednášky…) 

Na tuto otevřenou otázku 43% respondentů nic neuvedlo. Ostatní by uvítali:  
kolo  -  1 respondent                                         výlety   -  3 respondenti 
procházky  -  3 respondenti                               sport  -  2 respondenti 
všechny akce  -  3 respondenti 
 
 
11. Jak celkově hodnotíte kvalitu služby? 

1      – odpovědělo 14 uživatelů 
2      – odpovědělo 5 uživatelů 
nevím      – odpověděl 1 uživatel 
 
Při celkovém hodnocení kvality služby v rozmezí známek 1 až 5, kdy 1 znamená vysoce 

kvalitní službu a 5 zcela nekvalitní službu, 67% uživatelů nás ohodnotilo známou jedna, 24 

% známkou dva, jeden respondent nevěděl a jeden nehodnotil. 

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

  



12. Jak hodnotíte kvalitu jednotlivých aktivit? 

sociální poradenství poskytované sociálními pracovnicemi 

1                                   – ohodnotilo 11 uživatelů    

2                                   – ohodnotilo 5 uživatelů       

nedokážu posoudit         – ohodnotilo 5 uživatelů 

angličtina 

1                     – ohodnotili 4 uživatelé    

           4                              – ohodnotil 1 uživatel    

 nedokážu posoudit         – ohodnotilo 16 uživatelů    

keramika 

1                              – ohodnotilo 6 uživatelů    

           nedokážu posoudit         – ohodnotilo 15 uživatelů      

středeční Klub Denního stacionáře 

 1                              – ohodnotilo 8 uživatelů    

           2                                     – ohodnotilo 5 uživatelů    

 nedokážu posoudit         – ohodnotilo 8 uživatelů    

klubovna 

 1                              – ohodnotili 4 uživatelé    

           2                                     – ohodnotili 2 uživatelé    

 nedokážu posoudit         – ohodnotilo 15 uživatelů    

kondiční cvičení 

 1                              – ohodnotilo 6 uživatelů    

           2                                     – ohodnotili 2 uživatelé    

 3                              – ohodnotil 1 uživatel    

           nedokážu posoudit         – ohodnotilo 12 uživatelů    

kurz vaření 

 1                              – ohodnotilo 10 uživatelů    

           nedokážu posoudit         – ohodnotilo 11 uživatelů    

 plavání 

 1                              – ohodnotilo 6 uživatelů    

           2                              – ohodnotil 1 uživatel    

           nedokážu posoudit         – ohodnotilo 14 uživatelů    

Týdenní aktivizační pobyt (rekondiční pobyt)  

 1                              – ohodnotilo 7 uživatelů    

 nedokážu posoudit          – ohodnotilo 14 uživatelů    

ruční práce 

 1                              – ohodnotil 1 uživatel    

           2                              – ohodnotil 1 uživatel    

           nedokážu posoudit         – ohodnotilo 19 uživatelů    

výtvarná dílna 

 1                              – ohodnotili 4 uživatelé    



          2                             – ohodnotil 1 uživatel    

 nedokážu posoudit         – ohodnotilo 16 uživatelů    

návštěva kulturních akcí, výlety 

 1                              – ohodnotilo 12 uživatelů    

           2                              – ohodnotil 1 uživatel    

           nedokážu posoudit         – ohodnotilo 8 uživatelů    

 

Při hodnocení kvality jednotlivých aktivit byly aktivity hodnoceny nejčastěji známkou jedna 

nebo dva. Nejlépe byly respondenty hodnoceny aktivity: keramika, středeční klub, kulturní 

akce, týdenní pobyt, vaření, plavání, kondiční cvičení. 

 Bohužel u velkého množství dotazníků nedokázali respondenti aktivity hodnotit. To se 

mohlo stát z různých důvodů (např. aktivitu neznají, nenavštívili ji).  

 

13. Kterou z aktivit dle vašeho názoru by bylo potřeba obměnit  

     „vylepšit“ a proč? 

 

Na tuto otázku většina respondentů neodpověděla, nebo odpověděli, že nic odměnit nechtějí 

– 18 respondentů. Někteří uvedli víc výletů, cvičení s činkou, výtvarka (jelikož to 

respondentovi někdy nejde). 

 

14. Prostor pro Vaše připomínky, náměty: 

V připomínkách a námětech se jeden dotazovaný vyjádřil, že by přivítal právní poradenství, 

další respondent uvedl posilovnu. Většina (19 respondentů) neuvedlo nic.  

 

Informace k Vaší osobě: 

 

Muž         - vyplnilo 11 respondentů 

Žena        - vyplnilo 8 respondentů 

Co se týká informací k osobě, dotazníkového šetření se zúčastnilo 52 % mužů a 38 % žen. 

Dva respondenti pohlaví nezaškrtli.  

 

do 26 let           - vyplnil 1 respondent 

27 až 40 let      - vyplnilo 5 respondentů 

41 až 65 let      - vyplnilo 13 respondentů 

65 let a více     - vyplnili 2 respondenti 

 

Věková struktura respondentů se pohybovala 5% věk do 26 let, 24 % věk 27- 40 lety, 62% 

věk 41-65 let, 9% respondentů bylo starší 65 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 (2016, 2017) se spokojenost dotazovaných s 

poskytovanou službou stále 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 

28. února 2018, dále na nástěnce a webových stránkách naší organizace.  

 

 

 

 

 

   

Zpracovala: Bc. Marcela Mertová  

   

V Přerově dne 26. února 2018.  

    


