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1. ÚVOD 
 

Analýza uživatelů si klade za cíl zmapovat postřehy, zájmy, představy o sociálních službách podle 

jednotlivých cílových skupin. Dalším cílem je zprostředkovat možné náměty k diskusi a zamyšlení při 

setkávání pracovních skupin v následné plánovací části komunitního plánování sociálních služeb. 

Definice cílových skupin byla nastavena na začátku procesu plánování sociálních služeb, který na SO 

ORP Strakonice probíhá od roku 2010 a v jehož rámci byli všichni možní uživatelé sociálních služeb 

rozvrženi do čtyřech skupin. Jejich problematikou se zabývají pracovní skupiny, které byly v tomto 

procesu zformovány. V rámci současného procesu komunitního plánování byly cílové skupiny 

zaktualizovány a jejich složení je následující: 

 

Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl důchodového věku). 

Osobami se zdravotním postižením se rozumí osoby s tělesným postižením (pohybové problémy), 

osoby postižené civilizačními chorobami, osoby s duševním dlouhodobým onemocněním, osoby s 

kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením a osoby 

sluchově postižené (neslyšící a nedoslýchaví). 

 

Rodiny, mládež a děti 

 

Dělení dle věku 

Děti: dělení – děti ve věku 0-3, děti v MŠ, děti prvního stupně ZŠ, děti druhého stupně ZŠ 

Mládež: dělení – věk 15 – 18, věk 19 – 26 

Rodiny: nedospělí rodiče 

Dělení dle problémů 

Děti: Děti bez rodiny, děti se zdravotním postižením, děti s poruchami učení, děti na ulici, děti s 

výchovnými problémy, děti sexuálně zneužívané, děti týrané, děti částečně nesvéprávných rodičů, 

děti národnostních menšin a cizinců 

Mládež: Mládež ohrožená závislostmi, promiskuitní mládež, mládež páchající trestnou činnost, 

delikventní mládež (šikana, přestupky), mládež v akutní krizi, riskující mládež (adrenalinové sporty,…), 

nezaměstnaná a nestudující mládež, mládež na útěku, mládež na ulici, mládež národnostních menšin 

a cizinců, mládež se zdravotním postižením 

Rodiny: Chudé rodiny, rodiny, které neumí vychovávat děti, rodiny se sociálně patologickými jevy, 

rodiny v akutní krizi, pěstounské rodiny, rodič ve výkonu trestu, rodiny s nedostatkem času na 

výchovu, sociálně izolované rodiny, rodiny se zdravotním postižením dítěte nebo rodiče, rodiče s 

nižšími rozumovými schopnostmi, rodiče dlouhodobě nezaměstnaní, rodiny národnostních menšin, 

rodiny ohrožené zadlužením, rodiny s nízkou finanční gramotností, neúplná rodina 
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Osoby v krizi 

Lidé s duševním onemocněním, lidé bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní, oběti domácího násilí, 

oběti trestné činnosti proti životu a zdraví (znásilnění, loupeže, týrání), lidé v dluhové pasti, lidé 

navracející se z výkonu trestu, lidé v akutní krizi 

 

 

Osoby ohrožené závislostmi 

Cílovou skupinu sítě služeb tvoří osoby ohrožené závislostí/závislostním chováním (tzn. užívání 

nelegálních i legálních návykových látek, rizikové užívání virtuálního prostředí, hazard) a jejich 

sociální okolí (převážně rodina a blízcí). 

 

 

Pro potřeby analýzy byl vytvořen Dotazník pro uživatele. 

• zpracovatel dotazníku – metodik, realizační tým, řídící tým 

• distribuce a sběr – prostřednictvím pracovníků v sociálních službách proběhla od července do 

září 2018 distribuce a zároveň i sběr dotazníků mezi uživatele sociálních služeb. Zpracovatelé 

dotazníku se zaměřili na potřeby uživatelů za konkrétní cílovou skupinu. Osobní kontakt 

s uživateli služeb poskytoval příležitost k informování o projektu komunitního plánování a 

rovněž k zodpovězení případných dotazů a předání informací, jak se do procesu komunitního 

plánování aktivně zapojit.  

• zpracování šetření – organizace za danou cílovou skupinu ve spolupráci s vedoucími 

pracovních skupin se ujaly vyhodnocení dotazníků 

 

Bylo získáno 373 dotazníků od uživatelů. 
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2. SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 

Dotazníkové šetření probíhalo od začátku července do konce září roku 2018. Respondenty byli 

stávající klienti využívající sociální služby v ORP Strakonice. Průzkumu se zúčastnilo 314 seniorů 

a osob se zdravotním postižením (88 % seniorů starších 66 let) – klienti Jihočeského centra pro 

zdravotně postižené a seniory, o.p.s.; Charity Malenice, Oblastní charity Strakonice, Městského 

ústavu sociálních služeb Strakonice, Domácí péče ČČK, o.p.s. a Infocentra pro seniory Strakonice. 

Ostatní poskytovatelé nevyužili možnosti se do výzkumu zapojit.   

Dle výsledků dotazníkového šetření jsou klienti využívající služby pro seniory a zdravotně postižené 

osoby v dané oblasti s jejich kvalitou, rozsahem i finanční náročností v zásadě spokojeni. Organizace, 

jež uvedené služby zajišťují, by měly v dalším období upřít síly zejména na zkvalitnění stávajících 

služeb a informování o možnostech jejich využití.  

 

Otázka č.1 Jaké sociální služby využíváte? 

 

Běžný nákup 1 

Osobní asistence 21 

Pečovatelská služba 46 

Pobytové služby 74 

Podpora seniorů se zdravotním postižením 6 

Stacionář 6 

Stravování 98 

Úklid 2 

Sdružení zdravotně postižených – Stavbařů 4 

Klub seniorů 2 

Vícero služeb najednou (kombinace služeb výše uvedených) 53 

 

Senioři a osoby se zdravotním postižením uvedli, že nejčastěji využívají pečovatelskou službu (17 % 

respondentů uvedlo pečovatelskou službu jako takovou, a 31 % služby z oblasti stravování, což je 

součást pečovatelské služby) a služby pobytové (23 % respondentů). Nezanedbatelná část 

dotazovaných si objednává osobní asistenci (7 %). Téměř pětina oslovených seniorů a osob se 

zdravotním postižením využívá více služeb najednou (17 %) 
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Otázka č. 2 Jak jste s využívanou sociální službu spokojen/a? 

 

 

 

Podotázka a) Co by se podle Vás mělo na fungování vámi využívaných služeb změnit? 

Nic  35 

Nevím 5 

Nezodpovězeno 223 

Auta 2 

Více času pracovníků 4 

Dotyčný touží být doma 3 

Jsem spokojen/a 16 

Více pracovníků 2 

Kvalitnější strava 9 

Více aktivit 2 

Více informací o službách 3 

 

Po jedné z odpovědí se vyskytlo u následujících komentářů: levnější služby; větší ohodnocení pro 

pracovníky; zavést služby o víkendu; větší množství stravy; častější přítomnost lékaře; fungování 

služby celý den; dostupnost stravy i o prázdninách; stravu vozit v pravidelných hodinách; poskytovat 

službu jednou osobou; měli by být častěji 
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Dotazovaní jsou povětšinou s kvalitou sociálních služeb spokojeni (83 % ano; 14 % spíše ano). 

Otázku, co by se mělo na fungování jimi využívaných služeb změnit, valná většina respondentů 

nechala nezodpovězenou (71 % nezodpovězeno, 11 % nic, 5% je spokojeno). Pokud bylo něco 

zmíněno, jednalo se mj. o zkvalitnění stravy, prodloužení času pracovníků tráveném s nimi, anebo 

zlepšení informování o službách. 

 

Otázka č. 3 Jak jste získali informace o sociální službě? 

 

 

 

Otázka č. 4 Jakou formu získání informací o sociálních službách upřednostňujete? 
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Komentář k otázce č. 3 a č. 4 

Informace o sociálních službách získali klienti nejčastěji od přátel (58 %), dále pak z tisku (7 %), 

z internetu (3 %) či zmíněnou kombinací. Jiné způsoby uvedlo 23 % dotázaných. Tyto formy jsou dle 

názorů oslovených seniorů a osob se zdravotním postižením dostačující, více než polovina 

upřednostňuje získávání informací od přátel (55 %). 

 

 

Otázka č. 5 Jste spokojen/a s dostupností sociální služby? 

 

Valná většina oslovených je spokojena taktéž s dostupností využívaných sociálních služeb (82 % 

ano; 14 % spíše ano), přičemž většina klientů bydlí ve městě (42 % Strakonice, 11 % Volyně). 

 

Podotázka b) Proč? 

Nezodpovězeno 246 

Jsem spokojen/a   

protože mi bylo vždy vyhověno 3 

protože když potřebuji, jsou vždy k dispozici a vyhovíte mi 4 

protože zajišťují vše, co potřebuji 2 

protože jsou všichni obětaví ochotní a hodní 5 

protože udělají to, co já už nezvládám 2 

protože mi to takto vyhovuje  3 
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protože dodržují čas a služba funguje pravidelně 4 

protože tu o mě dobře pečují  4 

protože je domov na vesnici  2 

protože služba je na dobrém místě 5 

protože mám vše, co potřebuji  3 

protože jsou pečliví ochotní a pravidelní 2 

protože působí v místě mého bydliště 2 

Jsem spíše spokojen/a 

protože jste hůře dostupní 2 

 

K níže uvedeným komentářům uvedli respondenti po jedné z odpovědí, 

• že jsou spokojeni:  

protože jsou splněny mé požadavky; protože máte dobrý přístup ke klientům; protože je vše 

v pořádku; protože je na vás spolehnutí; protože jsem rád, že tu jsem (domov seniorů); protože se 

mám dobře; protože jsem vyrostla na vesnici; nevím proč; protože je služba na dobré úrovni; protože 

jsem blíž rodině; protože nejsem náročná;  

• že jsou spíše spokojeni: 

protože jsou dlouhé čekací doby; protože nevozí obědy o víkendu; protože personál má málo času; 

ale vždy se dovolám; je vše daleko; protože vozí málo stravy; vždy se něco zajímavého naučím 

• že nejsou spokojeni: 

protože je malá pestrost stravy 
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Otázka č.6 Jste spokojen/a s rozsahem sociální služby? 

 

 

Pozitivně je hodnocen rovněž rozsah služeb (76 % spokojených a 17 % spíše spokojených 

respondentů). Dotazovaní významně nepostrádají žádnou konkrétní službu (40 % nepostrádá, 3 % 

neví), polovina oslovených otázku na chybějící službu nezodpověděla (50 %).  Jako chybějící služby 

byl uveden denní stacionář pro seniory (5x), odlehčovací služba (2x), týdenní stacionář pro tělesně 

postižené (2x). 

 

Podotázka c) Proč? 

Nezodpovězeno 273 

Jsem spokojen/a   

protože jsou ochotní 2 

protože v případě potřeby mohu o další služby požádat 3 

protože poskytují a udělají, co potřebuji 8 

protože fungují podle mých představ 2 

protože nabízejí spoustu aktivit a zabaví každého 3 

protože službu ve vyšším rozsahu nepotřebuji 2 

Jsem spíše spokojen/a 

protože služby nefungují o víkendu 2 
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K níže uvedeným komentářům uvedli respondenti po jedné z odpovědí, 

• že jsou spokojeni:  

protože je možnost žádat auto; protože u sebe mohu mít domácího mazlíčka; protože se na všem 

domluvíme; protože nemusím nic dělat; protože fungují nepřetržitě; protože mám svůj domov a 

starají se o mne celý den; protože je péče v pořádku; ale přál bych si častější návštěvy lékaře; protože 

dělají co mohou; protože jsou služby na dobré úrovni; dostáváme teplou stravu až domů; 

• že jsou spíše spokojeni: 

protože to, co potřebuji je až na výjimky splněno; jsou zde malé prostory; služby nefungují o víkendu 

• že nejsou spokojeni: 

protože služby nefungují o víkendu; protože strava je málo kvalitní 

Jeden respondent uvedl, že neví, zda je spokojen. 

 

Otázka č. 7 Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých některou sociální (případně 

doplňkovou) službu 

 

Ne, nepostrádám 127 

Nevím 10 

Nezodpovězeno 156 

Denní stacionář pro seniory 5 

Odlehčovací službu 2 

Týdenní stacionář pro tělesně postižené 2 

Týdenní stacionář pro seniory 1 

 

Odpovědí na tuto otázku dále respondenti uváděli tyto doplňkové služby, mezi kterými je možnost 

zlepšení či rozšíření služeb: více času na klienty; služba „společnost“; dostupnost služeb 

v odpoledních hodinách; více aktivit pro pobavení; být doma; více informací; v případě nepřítomnosti 

starost o domácí mazlíčky; častější služby a výlety (kadeřnice) 

 

Bydliště 

Strakonice 133 

Volyně 34 

Sousedovice 23 

Čestice 9 

Katovice 5 
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Radomyšl  5 

Osek 5 

Krty 5 

Nišovice  4 

Zálesí 4 

Zahorčice  4 

Chrášťovice 4 

Dražejov 3 

Dobrš 3 

Radějovice 3 

Mnichov 3 

Nihošovice  3 

Přešťovice 3 

 

24 respondentů neuvedlo bydliště. 

Po dvou respondentech byli z obcí: Cehnice, Mutěnice, Hoštice u Volyně, Kuřimany, Přední Zborovice, 

Modlešovice, Strunkovice nad Volyňkou, Štěkeň, Přední Ptákovice 

Po jednom respondentovi bylo z obcí: Nuzín, Malá Turná, Kbelnice, Nahořany, Velká Turná, 

Radkovice, Volenice, Drachkov 

Věk 
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3. RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ 
 

Otázka č. 1 Jakou sociální službu využíváte? 
 

NZDM 9 

SAD RD Prevent 8 

Raná péče 6 

Sociální rehabilitace 4 

FOKUS Písek 1 

Cestou vůle 1 

Manželská poradna 1 

JSP 1 

 

 

Celkem se navrátilo 28 vyplněných dotazníků. Někteří na otázku č. 1 odpověděli výčtem několika 

jimi využívaných služeb. Nejvíce respondentů využívá služeb nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež, dále služeb zaměřených na rodiny s dětmi, tj. sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi, rané péče a sociální rehabilitace.  

Po jedné odpovědi byly zmíněny služby organizace FOKUS Písek, Cestou vůle, Manželské poradny. 

V rámci jedné odpovědi byla zmíněna služba JSP – nepodařilo se rozklíčovat, kterou službu měl 

dotazovaný uživatel na mysli. 
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Otázka č. 2 Jak jste s využívanou sociální službou spokojen/a? 

 

 

 

Z navrácených dotazníků je jasně patrné, že uživatelé jsou se službami, které využívají spokojeni – 

22 z nich odpovědělo na otázku „ano“, pět z nich „spíše ano“. V jednom případě nebyla otázka 

zodpovězena. 

 

 

Podotázka a) Co by se podle Vás mělo změnit na Vámi využívané službě? 

Nic 11 

Nezodpovězeno 12 

Lepší vybavení 3 

Větší hudební zkušebna 1 

nevím 1 

 

 

 

Odpovědi na tuto podotázku korespondují s odpověďmi na otázku předchozí. Většina uživatelů je 

s využívanými službami spokojena, a tedy pravděpodobně nemá potřebu služby měnit. Čtyři 

uživatelé navrhují změny v podobě lepšího vybavení či větších prostor.  
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Otázka č. 3 Jak jste získali informace o sociální službě? 

 

 

I v tomto případě uváděli někteří respondenti více variant. Nejméně čerpají informace z tisku a 

internetu. Naopak naprostá většina získává informace na základě doporučení od přátel (uvedeno 

9krát) a dalších odborníků či institucí. Nejčastěji uváděli orgán sociálně právní ochrany dětí (11krát) 

či lékaře.  
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Otázka č. 4 Jakou formou získání informací o sociálních službách upřednostňujete? 

 

 

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že respondenti upřednostňují získávání informací o sociálních 

službách na základě doporučení od přátel či jiných odborníků (celkem označeno 16krát), což 

koresponduje s odpověďmi na otázku  č. 3 výše. Avšak ocenili by také získávání informací z tisku či 

internetu (celkem označeno také 16krát).  

Dotazník už nevypovídá o důvodech, proč z tisku a internetu uživatelé nečerpají již nyní. Nabízí se 

možné odpovědi, že informace nejsou dostatečně přehledné, dostupné či srozumitelné. 

 

Otázka č. 5 Jste spokojen/a s dostupností sociální služby? 
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Z uvedeného grafu vyplývá, že respondenti jsou převážně spokojení s dostupností využívaných 

služeb. Tuto skutečnost dále přibližují odpovědi na následující otázku níže. 

 

Podotázka b) Proč? 

Jsem spokojen/a, protože mi pomáhají 2 

Jsem spokojen/a, protože ke mně jezdí pravidelně 1 

Jsem spokojen/a, protože nemusím nikam cestovat  2 

Jsem spokojen/a, protože je s nimi snadná domluva 1 

Jsem spokojen/a, protože přijede až k nám domů v daný termín 2 

Jsem spokojen/a, protože když potřebuji, jsou k dispozici 1 

Jsem spokojen/a, vícero dní bych nechodil/a 2 

Jsem spíše spokojen/a, spolupráce mi vyhovuje 1 

Jsem spíše spokojen/a, chtěl/a bych delší dobu, kdy je otevřeno 4 

Jsem spíše spokojen/a, protože musím za službou dojíždět 1 

Spíše nejsem spokojen/a, protože není otevřeno každý den 1 

Nejsem spokojen/a, protože není otevřeno každý den 1 

Nezodpovězeno  1 

  

   

 

Z uvedeného vyplývá, že respondenti oceňují u terénních služeb dostupnost v místě bydliště – za 

službou nemusí dojíždět; a snadnou a dobrou domluvu – pracovník služby přijíždí v dohodnutý 

termín, který je odpovídá potřebám a možnostem uživatele.  

Oceňují také pomoc a podporu. Někteří respondenti by i přes svou spokojenost uvítali delší 

otevírací dobu zařízení. Ve dvou případech je otevírací doba důvodem nespokojenosti s dostupností 

služby. 

V 9 z 28 případů nebyla tato otázka zodpovězena. 
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Otázka č. 6 Jste spokojen/a s rozsahem sociální služby? 
Ano 23 

Spíše ano 5 

Spíše ne 0 

Ne 0 

 

 

 

 

Uživatelé jsou s rozsahem poskytovaných služeb spokojeni či spíše spokojeni (celkem 100%). 

Polovina z nich v podotázce níže rozepisuje své důvody, druhá polovina spokojenost s rozsahem 

služeb blíže nespecifikovala. 

 

Podotázka c) Proč? 

Jsem spokojen/a, protože pomáhají se vším potřebným 2 

Jsem spokojen/a, protože mi ukázali směr, jak pracovat se 

synem/dcerou 

2 

Jsem spokojen/a, protože mají osobní kontakt 1 

Jsem spokojen/a - velmi spokojena, službu bych doporučila všem v tísni 1 

Jsem spokojen/a, vedou zajímavé kroužky 3 
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Jsem spokojena, protože mi služby vyhovují, v nabídce je, co potřebuji 3 

Jsem spíše spokojen/a, protože bych chtěl/a jezdit na výlety do jiných 

NZDM 

1 

Jsem spíše spokojen/a, uvítala bych psychologické poradenství 1 

Nezodpovězeno 14 

 

 

Ve vyplněných odpovědích se odráží spokojenost uživatelů s rozsahem poskytovaných služeb. Ve 

dvou případech je odpověď doplněna o chybějící činnost poskytovanou v rámci služby – 

psychologické poradenství a možnost výjezdu do jiných NZDM. 

 

 

Otázka č. 7 Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých některou sociální (popřípadě 

doplňkovou) službu? 

Více volnočasových aktivit pro handicapované děti 1 

Více volnočasových aktivit pro psychicky nemocné dospělé 1 

Sociální služba pro mentálně postižené  1 

Pobočku rané péče blíže našeho bydliště 1 

Domov na půl cesty 1 

Více zdrojů informací 1 

Nepostrádáme 13 

Nezodpovězeno 11 

 

V celkem 24 případech bylo na tuto otázku odpovězeno zamítavě či neodpovězeno vůbec, tito 

uživatelé neudávají žádnou chybějící službu.  

Ve zbývajících 4 dotaznících se vyskytují chybějící služby zaměřené převážně na pomoc lidem 

s handicapem či psychickým onemocněním. V jednom případě byl uveden Dům na půli cesty. 

 

Bydliště 
 

Strakonice 17 

Volyně 3 

Jindřichův Hradec 1 
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Dolní Dvořiště 1 

Radomyšl 1 

Hoštice u Volyně 1 

Katovice 1 

Mnichov  1 

Čestice 1 

Neuvedeno 1 

 

 

 

Věk 

do 20 let 10 

31 – 35 let 11 

36 – 50 let 6 

51 – 65 let 2 

66 – 75 let 0 

nad 75 let  0 
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4. OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI 
 

Otázka č. 1 Jakou sociální službu využíváte? 
 

 

 

Žlutý segment (18%) může zhruba přibližovat poměr klientů využívajících současně Kontaktní 

centrum i Terénní program. Již z menší části je „vícero službami“ míněno některé další. Malý objem 

modrého segmentu (12%) může potvrzovat nedostatečné pokrytí lokality terénním programem. 
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Otázka č. 2 Jak jste s využívanou sociální službou spokojen/a? 

 

 

Pozitivní hodnocení spokojenosti klientů znamená potvrzení významu a kvality služeb. 

Otázka č. 3 Jak jste získali informace o sociální službě? 

 

 

Tříčtvrtinová převaha odpovědí „od přátel“ potvrzuje teorii, že distribuce informací o existenci 

nízkoprahových služeb pro závislé (Kontaktní centrum, Terénní program) je nejefektivnější 

prostřednictvím vrstevníků.  



24 z 37 
 

Otázka č. 4 Jakou formu získání informací upřednostňujete?      

 

Obdobně jako v předcházející otázce je potvrzena efektivita informování prostřednictvím 

vrstevníků. Tisk není pro tuto cílovou skupinu vůbec atraktivní, a také internetové informování není 

nijak zásadní. Je nutno brát zřetel na skutečnost, že cílová skupina má výrazná sociální specifika 

 

Otázka č. 5 Jste spokojen/a s dostupností sociální služby? 

 

 



25 z 37 
 

Dotaz neodpovídá na otázku, zda všem potenciálním klientům vyhovuje dostupnost, neboť tací se, 

logicky, respondenty ankety nemohli stát.  
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Otázka č. 6 Jste spokojen/a s rozsahem sociální služby? 

 

 

Hodnocení značí dobré nastavení dílčích činností služeb. 
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Otázka č. 7 Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých některou sociální (popřípadě 

doplňkovou) službu? 

 

 

Hlášený trvalý pobyt v sociální službě je nerelevantní požadavek. V malém procentu postrádané 

dluhové poradenství jakousi potřebu naznačuje, nikoli však v zásadním objemu. Většina klientů 

buď další službu nepostrádá, nebo neví. 

 

Bydliště 
 

 

 

Potvrzení relevance příslušnosti k území ORP Strakonice. 
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Věk 

 

 

Rozložení věkových skupin respondentů de facto kopíruje rozložení věkových skupin klientů 

předmětných služeb. 
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5. OSOBY V KRIZI 
 

Podpora osob v krizi (14 dotazníků) 
Otázka č. 1 Jakou sociální službu využíváte? 
 

 

 

 

Na otázku č. 1 Jakou sociální službu využíváte, odpovědělo celkem 14 respondentů. 9 z nich 

odpovědělo, že využívá služby Fokusu, 4 poradenství, přičemž blíže nespecifikovali, v jakém zařízení 

a 1 odpověděl příspěvek na péči (považuje dávky za sociální službu). 
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Otázka č. 2 Jak jste s využívanou sociální službou spokojen/a? 

 

Na otázku č. 2 Jak jste s využívanou sociální službou spokojen (přičemž se jednalo o služby Fokusu, 

poradenství a příspěvku na péči), ze 14 respondentů odpovědělo 12 ano a 2 spíše ano. Žádný 

z respondentů neopověděl ne či spíše ne. 

podotázka a) C by se podle Vás mělo na Vámi využívaných služeb změnit? 
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Na podotázku a) Co by se podle Vás mělo změnit na Vámi využívané službě (Fokus, poradenství, 

příspěvek na péči) ze 14 respondentů 9 neodpovědělo (hypoteticky můžeme usuzovat, že nevěděli, 

nechtějí nic měnit či neměli potřebu se k tomuto vyjádřit), 3 odpověděli, že nic, 1 nevím a pouze v 1 

případě respondent navrhoval, aby služba zahrnovala i stravování z vývařovny.  

 

Otázka č. 3 Jak jste získali informace o sociální službě? 

 

 

Na otázku č. 3 Jak jste získali informace o službě, ze 14 respondentů odpověděli 4, že z internetu, 4 

od přátel a 6 jiné. Z 6 respondentů, kteří odpověděli jiné, 4 odpověděli, že informace získali od 

lékaře, 1 od rodinného příslušníka a 1 svoji odpověď blíže nespecifikoval. 
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otázka č. 4 Jakou formu získání informací o sociálních službách upřednostňujete? 

 

 

 

Na otázku č. 4 Jakou formu získání informací o sociálních službách upřednostňujete, ze 14 

respondentů odpovědělo 5, že od přátel, 4 upřednostňují internet, 1 tisk, 1 kombinaci informací od 

přátel a jiné, 1 kombinaci informací z internetu, od přátel a z tisku, 1 kombinaci informací od přátel, 

a i internetu a 1 respondent opověděl jiné, přičemž svoji odpověď specifikoval, že by informace 

upřednostňoval od dané služby, kterou využívá. 
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Otázka č. 5 Jste spokojen/a s dostupností sociální služby? 

 

 

Na otázku č. 5 Jste spokojen/a s dostupností sociální služby, ze 14 respondentů odpovědělo 11 ano 

a 3 spíše ano. Žádný respondent nezvolil variantu ne či spíše ne. 

Podotázka b) Proč? 
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Na podotázku b) proč (vztahující se k otázce č. č. 5 Jste spokojen/a s dostupností sociální služby), 

odpověděl 1 respondent, že je spokojen, protože když si člověk nedává pozor, může naletět a 1, že 

je spokojen, protože služba funguje i odpoledne. 12 respondentů na podotázku neodpovědělo, svoji 

spokojenost blíže nespecifikovali. 

 

 

Otázka č. 6 Jste spokojen/a s rozsahem sociální služby? 
 

 

 

 

Na otázku č. 6 Jste spokojen/a s rozsahem sociální služby, ze 14 respondentů odpovědělo 11 ano a 

3 odpověděli spíše ano. Žádný z respondentů nezvolil variantu ne či spíše ne. 
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Podotázka c) Proč? 

 

 

Na podotázku c) Proč (vztahující se k otázce č. 6 Jste spokojen/a s rozsahem sociální služby), 1 

respondent odpověděl, jsem spokojen, protože dělají, co můžou a 1 jsem spokojen, protože 

poskytují velký rozsah řešení. 12 respondentů na podotázku neodpovědělo, svoji spokojenost blíže 

nespecifikovali. 

Otázka č. 7 Postrádáte Vy neb někdo z Vašich blízkých některou sociální (popřípadě 

doplňkovou) službu? 
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Na otázku č. 7 Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých některou sociální (případně doplňkovou 

službu), ze 14 respondentů odpovědělo 7 nepostrádáme, 7 tuto otázku nezodpovědělo, 1 

odpověděl, že postrádá odlehčovací službu a 1 postrádá více firem se zdravotnickými pomůckami. 

 

Bydliště 

 

 

 

 

Skladba respondentů dle jejich bydliště: Ze 14 respondentů má 9 bydliště ve Strakonicích, 1 

v Milejovicích, 1 v Rovné a 1 v Pracejovicích (tedy tři v ORP Strakonice), 1 ve Vodňanech a 1 ve 

Čkyni (ORP Vimperk). 
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Věk 

 

 

Skladba respondentů dle věkové kategorie: Ze 14 respondentů je 7 z věkové kategorie 51-65, 5 

z kategorie 36-50, 1 z kategorie 21-35 a 1 z kategorie na d 75 let. 

 

Dotazníků bylo celkově rozdáno 50, pouze 14 respondentů vrátilo vyplněný dotazník, což 

považujeme za malý vzorek. Závěry tudíž mají malou vypovídací hodnotu. 

 


