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Vyhodnocení dotazníků spokojenosti klientů  

s Pečovatelskou službou Astra za 4/2017 – 2/2018 
 

Dotazníky vyplňovali uživatelé Pečovatelské služby Astra, kterou poskytuje Oblastní 

charita Třeboň v období měsíce březnu až dubnu 2018.  

Vyplněné je odevzdávali pracovnicím pečovatelské služby nebo využívali uzavřené 

„mobilní schránky“, kterou pracovnice vozily ve služebním vozidle, na vyžádání ji 

přinesly a do ní byl vyplněný dotazník vhozen.  

Možnosti anonymního zaslání poštou na adresu Oblastní charity Třeboň, či vhození do 

schránky umístěné na budově Oblastní charity Třeboň nikdo nevyužil. 

Celkem bylo distribuováno 30 dotazníků a vráceno 23 (návratnost 77%). 

 

Odpovědi na položené otázky: 

 

1. Obdržel/a jste při prvním kontaktu všechny potřebné informace (co služba 

nabízí, kolik stojí apod.)? Byly předané informace srozumitelné? Otázka je 

určena těm, kteří začali službu využívat až v roce 2017. 

Na otázku odpovědělo 12 dotazovaných, ostatních se otázka netýkala. 

 

 

2. Splňuje poskytovaná služba Vaše očekávání? 
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3. Jste dostatečně zapojen/a do rozhodování o tom, jakým způsobem Vám bude 

služba poskytována? Máte dostatek prostoru pro své rozhodování?  

Slovní komentář u odpovědi VŽDY: jednání je velmi vstřícné 

 

 

 

 

5. Víte jak postupovat, pokud byste chtěl/a své dosavadní služby nějak změnit 

(např. rozšířit nebo snížit rozsah poskytovaných činností, změnit způsob pomoci)? 

 

 

 

Slovní komentáře u odpovědi ANO: říct to pečovatelce; zavolat; mobilem; zavolala na  

                                                         charitu; nevidím sebemenší problém; 

                                                         vždy se poradím s pí Brožovou 
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6. Jak hodnotíte přístup a práci pracovnic (pečovatelky, sociální pracovnice,     

    vedoucí služby)?  

 

    

Slovní komentáře: s pečovatelkami a sociálními pracovnicemi jsem spokojena; mám 
zatím jen donášku jídla – spokojenost; ženy jsou ochotné, laskavé a usměvavé; 
pracovnice jsou vždy velmi ochotné, nesetkala jsem se s žádnou nevraživostí; všechny 
jsou milé, usměvavé a v dobré náladě, všem Vám – děkuji, děkuji, děkuji! Lucka 
pravidelně informuje o nových pomůckách, nebo i těch, které jsou již v provozu a daly 
by se vzhledem k mému zdravotnímu stavu využít, k vyzkoušení je i přinese.  
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7. K čemu Vám přispívá pomoc pečovatelské služby? 

 

Slovní komentář u odpovědi JINÉ: mám zajištěnou teplou stravu a odvoz autem; dovoz 

obědů; jsem spokojena, ale mám také žádost do domova seniorů; služba přispívá 

k pořádku v bytě; o víkendech jsem bez starostí o polední jídlo 

 

 

8. Změnil/a byste na službě něco?  

      

Slovní komentář u odpovědi ANO: kvalita obědů – hovězí maso je tvrdé, zelenina je 

v kusech a není uvařená. 
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K tomu, že se necítíte sami.

K tomu, že rodina (nebo jiný pečující) může chodit do
práce, odpočinout si, zařídit si svoje záležitosti apod.

K tomu, že můžete zůstat doma a nemusíte nastoupit
do pobytové služby

Ke zvládnutí každodenních činností při péči o sebe a
svoji domácnost.

K zachování nebo zlepšení Vaší soběstačnosti.

K zachování Vašich zvyklostí v domácím prostředí.
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9. Víte, že máte možnost stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování služby? 

        

 

10. Je provozní doba služby (pracovní doba) dostatečná vzhledem k Vašim  

     potřebám?  

       

 

 

11. Doporučil/a byste službu svým známým, přátelům? 

Slovní komentář u odpovědi ANO: Vaše pracovnice jsou usměvavé a ochotné často i 

nad rámec svých povinností. Je třeba si jejich nelehké práce, kterou vykonávají i o 

sobotách a nedělích, vážit. 

 

Další postřehy a doporučení: 

 V roce 2017 jste odebírali obědy z hotelu Zlatá hvězda. Polévky dle mého názoru 

byly chutnější a výběr jídel rozmanitější, než nyní z Aurory. 

 Je skvělé, že potřebuje-li člověk pomoc, má se kam obrátit a je slyšen a vyslyšen. 
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ZÁVĚR: 
Z výsledků vyhodnocení dotazníků od uživatelů služby vyplývá celkové pozitivní 

hodnocení služby – služba splňuje jejich očekávání, jsou spokojeni s přístupem 

pracovníků.  

Pro uživatele, kteří začínali s využíváním služby, byly obdržené informace o službě dostatečné 

a byly podány srozumitelnou formou. Uživatelé vysoko hodnotí míru jejich zapojení do 

rozhodování o tom, jakým způsobem jim bude služba poskytována. Stejně tak vysoké procento 

dotazovaných ví, jak postupovat v případě, že by chtěli své dosavadní služby nějak změnit. U 

přístupu pracovnic jsou uživatelé nejvíce spokojeni se způsobem jejich komunikace, 

s respektováním jejich důstojnosti a soukromí, s trpělivostí a respektováním jejich názorů.  

Podle názoru dotazovaných jim pomoc služby nejvíce přispívá k zachování jejich zvyklostí 

v domácím prostředí a k tomu, že mohou zůstat doma a nemusí nastoupit do pobytové služby. 

Důležité je pro ně také, že služba zachovává jejich soběstačnost a umožňuje rodině (nebo jiným 

pečujícím) chodit do práce, odpočinout si, zařídit si svoje záležitosti. V neposlední řadě jim 

služba přispívá k tomu, že se necítí sami. Uživatelé vědí, že si mohou na službu stěžovat. 

Většina dotazovaných by na službě nic neměnila, pouze jeden dotazovaný hodnotí negativně 

kvalitu obědů. Toto zjištění můžeme zprostředkovat dodavateli obědů, služba má však dobrou 

praxi v tom, že jakýkoliv podnět ke kvalitě jídla se s dodavatelem obědů řeší v ten daný den, 

aby mohl šéfkuchař ihned udělat opatření. Ve slovních komentářích se objevilo poděkování a 

pochvaly obecně ke službě, ale i ke konkrétním pracovnicím.   

Postřehy a podněty: 

Jeden z dotazovaných hodnotí pozitivněji předchozího dodavatele obědů než současné lázně 

Aurora. Vzhledem k tomu, že lázně Aurora jsou jediným dodavatelem obědů v Třeboni, který 

je schopen zajistit všechna hygienický opatření a celoroční dodávku (včetně víkendů a svátků) 

obědů, jiného dodavatele obědů hledat nebudeme. 

 

Opatření za účelem udržení a zvyšování kvality poskytované služby:  

Pokračovat v nastaveném způsobu poskytování služby, který se osvědčil a je uživateli 

hodnocen pozitivně, a který naplňuje účel služby.  

Službu budeme nadále zkvalitňovat pravidelným vzdělávání pracovníků, reflektujícími 

diskusemi o aktuálních situacích ve službě, individuálním plánováním, revizemi metodických 

postupů.  

Výsledky dotazníkového hodnocení jsou uživatelům služby předány v tištěné podobě, veřejnost 

je s nimi seznámena prostřednictvím webových stránek, na vyžádání je možné zaslat 

elektronicky či vytisknout.  

Velmi děkujeme dotazovaným za jejich odpovědi, které jsou pro nás důležitým zdrojem 

informací potřebných pro rozvoj a zkvalitnění služby. 

V Třeboni dne 23. 4. 2018 

 
 

Mgr. Dana Zavadilová 

vedoucí služby a ředitelka Oblastní charity Třeboň 
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