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Vyhodnocení dotazníkového šetření 

V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu 

městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost uživatelů 

s poskytováním sociální služby v Azylovém domě pro rodiny s dětmi. V rámci šetření byl vypracován 

jeden typ dotazníku. Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost uživatelů s naší 

sociální službou.  Výsledky šetření budou sloužit jako zpětná vazba a případně i jako podklad pro 

zlepšení kvality naší služby.  

Dotazníky byly 13. 3. 2012 distribuovány zaměstnanci Azylového domu.  Sběrným místem byla 

kancelář sociálního pracovníka v Azylovém domě, Na Liščině 2, Ostrava - Hrušov. Uživatelé byli o 

šetření informování na společné schůzce se sociální pracovnicí a také prostřednictvím informačního 

plakátu na hlavních vstupních dveřích. Vyplnění dotazníků bylo anonymní a dobrovolné. Uživatelé je 

měli možnost vrátit do 23. 3. 2012. Vhazovali je do schránek důvěry, nebo je nechávali ležet na 

vrátnici. Celkem bylo dospělým uživatelům rozdáno 18 dotazníků, z toho 16 dotazníků současným 

uživatelům a 2 dotazníky uživatelům, kteří z AD odešli v nedávné době.  Vráceno bylo 16 dotazníků, 

návratnost byla tedy 88,9%. 
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Vyhodnocení dotazníku spokojenosti uživatelů sociální služby v Azylovém domě pro rodiny s dětmi 

Dotazník vyplnilo celkem 16 uživatelů (88,9%). Dotazovali jsme se jich, jak jsou spokojeni 

s ubytováním a okolím AD, přístupem, chováním a znalostmi pracovníků, s plněním jejich cílu, zda 

mají dojem, že jim poskytovaná sociální služba pomáhá, zda se v AD cítí bezpečně atd.  

Uživatelé sdělovali, že jsou s naší službou velmi spokojeni. Kladně hodnotili způsob jednání sociálního 

pracovníka i pracovníků v sociálních službách. 100 % uživatelů má dojem, že naše sociální služba, 

kterou poskytujeme v Azylovém domě, jim pomáhá.  Všichni dotazovaní se v AD cítí bezpečně a jsou 

spokojeni s tím, že se pracovníci ptají na to, jak chtějí sami svou situaci řešit.  

Uživatelé měli v dotazníku možnost napsat svůj názor na poskytování služby v Azylovém domě. 

Několik z nich vyjádřilo naší službě pochvalu (např. poděkování pracovníkům za pomoc a podporu, 

vyzdvihnutí znalostí pracovníků, to, že dokážou povzbudit a uklidnit). Naopak jeden uživatel sdělil, že 

by uvítal více venkovních hraček pro děti, jednou se objevilo doporučení neřídit se při vybírání 

zájemců pořadníkem, ale závažností problémů zájemců1.  

Na otázku týkající se volnočasových aktivit neuvedla část dotazovaných odpověď a také známkou „1“ 

byla tato otázka hodnocena nejméně často. V této oblasti vidíme možnost zlepšení a budeme se 

uživatelů znovu dotazovat, jaké volnočasové aktivity by považovali za přínosné. Jediný návrh ze 

strany uživatelů se týkal výletů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Na schůzce s uživateli vysvětlila sociální pracovnice uživatelům, že noví uživatelé nejsou vybírání podle data 

podání žádosti, ale skutečně podle závažnosti jejich momentální situace. Nový uživatel je vždy vybírán na 

základě vyjádření příslušného sociálního pracovníka oddělení sociálně – právní ochrany dětí po společné poradě 

vedoucího odboru sociálních věcí, vedoucí oddělení sociálních služeb a sociálního pracovníka Azylového domu. 
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Otázka č. 1) Pohlaví: 

 Absolutní četnost Procenta 

Žena 11 68,75 

Muž 5 31,25 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

Dotazovaní uživatelé sociální služby jsou z 68,7 % ženského pohlaví a z 31,3 % mužského. 
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U následujících otázek měli uživatelé možnost svou odpověď odůvodnit. 

Otázka č. 2) Jak jste spokojen/a:  

 S ubytováním? 

 Absolutní četnost Procenta 

1 - Velmi spokojen/a 15 93,75 

2 - Spokojen/a 0 0,0 

3 - Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 1 6,25 

4 - Nespokojen/a  0 0,0 

5 -Velmi nespokojen/a 0 0,0 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

93,8 % dotazovaných uživatelů uvedlo, že jsou s ubytováním velmi spokojeni, 6,25% není ani 

spokojeno, ani nespokojeno.  
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 S prostředím kolem Azylového domu? 

 Absolutní četnost Procenta 

1 – Velmi spokojen/a 10 62,5 

2 - Spokojen/a 4 25,0 

3 - Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 1 6,25 

4 - Nespokojen /a 1 6,25 

5 - Velmi nespokojen/a 0 0,0 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

Dotazovaní uživatelé jsou z 62,5% velmi spokojeni a z 25,0 % spokojeni s prostředím Azylového 

domu. Jeden dotazovaný, tzn. 6,25%, se vyjádřil, že není ani spokojen ani nespokojen. Jeden 

dotazovaný, tzn. 6,25% uvedl, že je nespokojen. Důvod své nespokojenosti neuvedl.   
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 S přístupem sociálního pracovníka (ochota, vstřícnost, způsob jednání)? 

 Absolutní četnost Procenta 

1 – Velmi spokojen/a 14 87,5 

2 - Spokojen/a 2 12,5 

3 - Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 0 0,0 

4 - Nespokojen /a 0 0,0 

5 - Velmi nespokojen/a 0 0,0 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

Dotazovaní uživatelé jsou z 87,5% velmi spokojeni a z 12,5 % spokojeni s přístupem sociálního 

pracovníka. Jeden dotazovaný svou odpověď zdůvodnil tím, že sociální pracovník dokáže povzbudit a 

uklidnit. Nikdo z dotazovaných uživatelů není nespokojen či velmi nespokojen.  
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 S přístupem pracovníků v sociálních službách (ochota, vstřícnost, způsob jednání)? 

 Absolutní četnost Procenta 

1 – Velmi spokojen/a 13 81,25 

2 - Spokojen/a 3 18,75 

3 - Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 0 0,0 

4 - Nespokojen /a 0 0,0 

5 - Velmi nespokojen/a 0 0,0 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

Dotazovaní uživatelé jsou z 81,25% velmi spokojeni a z 18,75 % spokojeni s přístupem pracovníků 

v sociálních službách. Jeden dotazovaný svou odpověď zdůvodnil tím, že pracovníci jednají s citem. 

Nikdo z dotazovaných uživatelů neuvedl, že je nespokojen či velmi nespokojen.  
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 S chováním pracovníků k Vám (Chovají se k Vám s úctou, slušně?)  

 Absolutní četnost Procenta 

1 – Velmi spokojen/a 13 81,25 

2 - Spokojen/a 2 12,5 

3 - Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 1 6,25 

4 - Nespokojen /a 0 0,0 

5 - Velmi nespokojen/a 0 0,0 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

Uživatelé v  81,25% uvedli, že jsou velmi spokojeni a z 12,5 % spokojeni s chováním pracovníků. Jeden 

dotazovaný svou odpověď zdůvodnil tím, že se pracovníci k uživatelům chovají jako k sobě rovným.  

Jeden dotazovaný, tzn. 6,25% není ani spokojen ani nespokojen. Nikdo z dotazovaných uživatelů není 

nespokojen či velmi nespokojen.  
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 S odbornými znalostmi pracovníků (Dokážou Vám poradit?)  

 Absolutní četnost Procenta 

1 – Velmi spokojen/a 13 81,25 

2 - Spokojen/a 3 18,75 

3 - Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 0 0,0 

4 - Nespokojen /a 0 0,0 

5 - Velmi nespokojen/a 0 0,0 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

S odbornými znalostmi je velmi spokojeno 81,25% uživatelů, spokojeno je 18,75 % dotazovaných. 

Jako odůvodnění svého názoru jeden dotazovaný uvedl, že je vidět, že pracovníci svou práci 

vykonávají zodpovědně a s láskou. Nikdo z dotazovaných uživatelů není nespokojen či velmi 

nespokojen.  

 

 

 

 

 

 



 

Statutární město Ostrava 

městský obvod Slezská Ostrava 

odbor sociálních věcí  

 
 

 
 

 S naplňováním Vašich cílů a přání?   

 Absolutní četnost Procenta 

1 – Velmi spokojen/a 12 75,0 

2 - Spokojen/a 2 12,5 

3 - Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 1 6,25 

4 - Nespokojen /a 1 6,25 

5 - Velmi nespokojen/a 0 0,0 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

75% dotazovaných je s naplňováním svých cílů a přání velmi spokojeno,  12,5% je spokojeno, 6,25%  

není ani spokojeno, ani nespokojeno. Spokojeno není 6,25%, tzn. jeden dotazovaný.  Důvod 

nespokojenosti uveden nebyl. 
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 S nabídkou volnočasových aktivit? (doučování dětí, výlety, besedy, různé akce) 

 Absolutní četnost Procenta 

1 – Velmi spokojen/a 8 50,0 

2 - Spokojen/a 4 25,0 

3 - Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 1 6,25 

4 - Nespokojen /a 0 0,0 

5 - Velmi nespokojen/a 0 0,0 

Neuvedeno 3 18,75 

Celkem 16 100,00 

S nabídkou volnočasových aktivit je velmi spokojeno 50% dotazovaných uživatelů, spokojeno je 25% 

uživatelů. Ani spokojených ani nespokojených dotazovaných je 6,25%. Na otázku neodpovědělo 

18,75% dotázaných. Jeden uživatel uvedl, že by si přál lepší výlety. 
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 S množstvím informací, které Vám sociální pracovník průběžně předává o Azylovém domě? 

 Absolutní četnost Procenta 

1 – Velmi spokojen/a 14 87,5 

2 - Spokojen/a 2 12,5 

3 - Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 0 0,0 

4 - Nespokojen /a 0 0,0 

5 - Velmi nespokojen/a 0 0,0 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

S množstvím informací, které sociální pracovník průběžně předává o Azylovém domě je velmi 

spokojeno 87,5% dotazovaných. 12,5% uživatelů je spokojeno.  Nikdo neuvedl, že by byl nespokojen 

nebo velmi nespokojen. 

 

 

 

 

 

 



 

Statutární město Ostrava 

městský obvod Slezská Ostrava 

odbor sociálních věcí  

 
 

 
 

Na následující otázky mohli uživatelé odpovědět „ANO“ nebo „NE“.  K odpovědím měli uživatelé 

možnost vepsat svůj komentář. 

 Cítíte se v Azylovém domě bezpečně? 

 Absolutní četnost Procenta 

ANO 16 100,0 

NE 0 0,0 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,0 

Všichni dotazovaní, tzn. 100,0%, uvedli, že se v Azylovém domě cítí bezpečně. Jeden z dotazovaných 

uvedl, že v AD nebydlí, ale myslí si, že se V AD klienti cítí bezpečně. Jedná se o bývalého uživatele naší 

služby. 
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 Máte dojem, že sociální služba, kterou poskytujeme, Vám pomáhá? 

 Absolutní četnost Procenta 

ANO 16 100,0 

NE  0,0 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

100,0% dotazovaných uvedlo, že jim poskytovaná sociální služba pomáhá. Mezi komentáři se objevilo 

např. to, že pomáhá hlavně psychicky. 
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 Změnila se Vaše situace k lepšímu díky spolupráci s pracovníky Azylového domu? 

 Absolutní četnost Procenta 

ANO 15 93,75 

NE 1 6,25 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

Podle názoru 93,75% uživatelů se jejich situace díky spolupráci s pracovníky Azylového domu zlepšila. 

Své odpovědi dotazovaní okomentovali např. takto: „Dokážu ušetřit i z mála a dodává mi to 

sebevědomí“, „Neuvěřitelně moc mi pomáhají“, „Konečně jsem spokojená“. 
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 Zajímají se pracovníci o váš názor? Ptají se Vás, jak byste chtěl/a svou situaci řešit? 

 Absolutní četnost Procenta 

ANO 16 100,0 

NE 0 0 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

Všichni dotazovaní na tuto otázku odpověděli, že se pracovníci o jejich názor zajímají a ptají se, jak by 

dotyčný chtěl svou situaci řešit. 
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 V případě, že jste v minulosti měl/a připomínku, námět nebo stížnost k poskytování 

sociální služby, byli jste spokojeni s jejich řešením? 

 Absolutní četnost Procenta 

ANO 14 87,5 

NE 1 6,25 

Neuvedeno 1 6,25 

Celkem 16 100,00 

S řešením svého případného námětu, připomínky či stížnosti bylo spokojeno 87,5 uživatelů, shodně 

6,25% na otázku neodpovědělo a nebylo spokojeno. Vždy se jednalo o jednoho dotázaného. Důvod 

nespokojenosti s řešením námětu, stížnosti či připomínky nebyl uveden. 
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 Využíváte také služeb jiných organizací? 

 Absolutní četnost Procenta 

ANO 2 12,5 

NE 14 87,5 

Neuvedeno 0 0,0 

Celkem 16 100,00 

Služeb jiných organizací využívá 12,5% dotázaných uživatelů. Dle vyjádření dotázaných se jedná o 

organizace Sociofaktor – občanská poradna a o příspěvkovou organizaci pro děti a mládež „Buňka“. 

 

 

V poslední části dotazníku měli uživatelé možnost napsat své připomínky, názory a návrhy ke 

zlepšení kvality sociální služby v Azylovém domě. Této možnosti využilo 25% uživatelů. Názory byly 

např. tyto: 

 „Více prostředků pro děti, aby si měly s čím venku hrát, když je venku pěkně?“ 

 „Myslím, že by se měli upřednostňovat klienti s vážnějšími problémy a ne podle pořadníků.“ 

 „Jsem zde spokojen, soc. pracovníci jsou vynikající lidé, kteří dovedou pomoci, vědí, co dělají a 

je poznat, že na jiném místě by jim to neslušelo víc, než na pozici sociálního pracovníka. 

Fandím Vám všem, jste milí lidé, to se málo vidí.“  

 

V Ostravě dne 10. 4. 2012 


