
GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú.  

 

 

Vyhodnocení Dotazníku kvality poskytované služby pro uživatele denního stacionáře  

 

Vyplněné dotazníky v průběhu měsíců leden až březen 2022 odevzdalo 21 klientů z celkových 25, 

jedna klientka navštěvuje stacionář krátce, dvě klientky jen v době školních prázdnin, jeden klient 

momentálně do stacionáře dlouhodobě nedochází. S vyhodnocením se mohou uživatelé služby 

seznámit na webových stránkách stacionáře, je přístupné i na informační nástěnce GALAXIE.  

 

1. Co oceňujete nejvíce na spolupráci s naší službou? 

 

Odpovědi: 

Přístup 

Flexibilita  

Komunikace, vstřícnost 

Jsme všichni kamarádi, pracovníci jsou ochotní a vstřícní  

Spokojenost 

Věnování se klientům v max. výši 

Vše, co vede k naší integraci 

Příjemné prostředí, kolektiv pracovníků 

Zdokonalení v ručních pracích 

Pozitivní přístup ke klientům, akce, výlety, autodoprava 

Tvořivá činnost, sport 

Všechno 

Různé aktivity a výlety 

Milý a přátelský přístup všech ke mně i klientům 

Že jste 

Vstřícnost a trpělivost personálu 

Přátelský přístup, vždy se dá domluvit 



 

 

Informovanost, spolupráce s rodiči klientů 

Vstřícnost, okamžité řešení případných problémů 

 

2. Co byste zlepšili v naší službě? 

 

Odpovědi: 

Velmi spokojení 

Někdy komunikace, vše mi nesdělí 

4x Nevím 

Vše je dobré 

Nevím, snad jen více pohybové aktivity pro klienty 

Nic, jsem spokojený 

Vše je v pohodě 

Nevím, asi nic 

Služby jsou kvalitní, spokojenost 

Lepší využití zahrady 

Častější využívání zahrady, informace o činnosti syna v DS, promítání fotografií z 

akci 

 

Reakce:  

Pohybové aktivity probíhají ve stacionáři denně, ve venkovních prostorách mimo stacionář nás 

ovlivnila epidemie covid-19, pokud to bylo možné, nabízíme pravidelně i aktivity i mimo stacionář. 

Informace o činnosti je možné nalézt na FB stránkách Galaxie, pro nekomunikující klienty je 

možností informační sešit. Veškeré informace je možné v případě zájmu předávat telefonicky. 

 

3. Chybí Vám něco v naší službě? 

 

Odpovědi: 

Bazén, bowling, více pohybu (chápu, v této době to nejde) 

Nevím 

7x Ne 



 

 

Ne 

Momentálně nic  

Keramická dílna 

Byla by skvělá odlehčovací služba např. na víkend a podobně 

Nevím o ničem 

 

Reakce:  

Všechny zmiňované aktivity podle aktuální situace nabízíme, problém může být nepravidelná 

docházka některých klientů. Odlehčovací službu nabízíme, ale jen karvinským občanům 

 

4. Máte nějakou oblíbenou činnost ve stacionáři?                  

 

Odpovědi: 

Rukodělná činnost 

Práce se dřevem, plánování s Vlaďkou,  

Zpěv 

Ruční práce  

Šití, vaření 

Vše, když se naučím něco nového 

Vše, hlavně dřevařská dílna 

Keramika 

Keramika, dřevodílna, malování 

Dílna 

Rád tvořím 

Práce se dřevem 

Počítač 

Tvoření 

Keramika, práce se dřevem, PC, a hry s kamarády 

Člověče nezlob se, canisterapie 

Kreslení 



 

 

Šicí dílna 

Ano, dílny 

 

5. Když se Vám něco nedaří, pomohou Vám pracovníci?              

 

Odpovědi: 

18x Ano 

Ano, musím respektovat potřeby jiných klientů 

 

6. Líbí se Vám, jak se k Vám pracovníci chovají?   

 

Odpovědi: 

19x Ano 

 

7. Když máte nějaký problém, pomůžou Vám jej pracovníci řešit? 

 

Odpovědi: 

18x Ano 

Někdy ne 

 

8. Můžete ve stacionáři vlastním názorem ovlivnit nějaké rozhodnutí? Ptá se Vás 

někdo, co chcete Vy?                                               

 

Odpovědi: 

14x ano 

Ano, musím mít rozumné požadavky 

Někdy ne 

1x ne 

 

 



 

 

Reakce:  

Každý klient má možnost vyjádřit svůj názor, případně se obrátit na sociálního pracovníka nebo na 

svého klíčového pracovníka. 

 

9. Naučil/a jste se ve stacionáři něco, co byste jinak neuměl/a? 

 

Odpovědi: 

3x ano 

Ano, více samostatnosti, hospodařit s penězi, šití    

Ano, šití, vaření     

Ano, moc věcí      

Ano, ve všech v ručních pracích 

Ano, pečení 

Ano, snaha být samostatný, větší slovní zásoba, zlepšení motoriky 

Ano, větší sebeobsluze 

Ano, mýdlo, vonné svíčky 

Ano, vyrábět různé výrobky 

Ano, jsem vyrovnanější a jistější v řešení nečekaných situací, práci na počítači, 

keramice, dřevařské dílně, příjezd a odjezd do Galaxie autobusem 

Ano, ruční práce 

Ano, vyšívání, ruční práce, práce v kolektivu 

Ano, přišít knoflík 

Ne, nevím 

2x ne 

 

10. Pokud si na něco nebo na někoho stěžujete, zabývá se tím někdo ve stacionáři?                                                                           

 

Odpovědi: 

2x Ano 

Ano, Nemá konflikty, ano, pracovníci se tím zabývají 



 

 

Ano, všichni 

Ano, nemám si na co stěžovat, vše je dobré 

Ano, kdykoliv, musím mít reálné požadavky 

Ano, pracovníci 

Ano pracovníci 

Ano, personál 

Ano, nestěžuji si 

Ano, p. ředitel, kdyby, tak by šel za ním 

Ano, klíčová osoba 

Ano, ředitel 

Ano, ředitel, pracovníci 

Ano, klíčový pracovník 

2x ne 

 

Reakce:  

Klienti si mají možnost stěžovat, pravidla podání stížností jsou uvedena v příloze ke smlouvě o 

poskytování služby. Případné připomínky ke kvalitě poskytované služby řešíme na pravidelných 

komunitách s klienty.  

 

 

 

V Karviné dne 25.4.2022 

Marcel Dvořák, ředitel ústavu 

 

 


