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Komentáře k připomínkám uvedeným v dotazníkovém šetření Pečovatelské 

služby za rok 2017 

Cílem anonymního dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost klientů s pečovatelskou 
službou – kvalitou poskytované sociální služby, dobou poskytování, spoluprací s pracovníky 
CSSP Chrudim, informovaností o úkonech, možnostech stížností a spokojenosti s kvalitou a 
dovozem obědů. Dalším cílem bylo získat připomínky a návrhy od klientů pečovatelské služby 
a zjistit další potřeby klientů pečovatelské služby. 
Bylo předáno 189 dotazníků, návratnost byla 148 dotazníků, tj. 78,3 %.         
 

Vyjádření k připomínkám: 

Klienti měli možnost sdělit nám své připomínky a návrhy. 

1) Společenské hry 
„Navrhoval bych hernu s možností trávit volný čas hrou (šachy, dáma, člověče, nezlob se, 
karetní hry aj.)“ 

Komentář: Budou zakoupeny společenské hry na společenské místnosti domů s pečovatelskou 
službou, zde mají klienti možnost se scházet. 
 

2) Kontakt a komunikace s pracovníky 

 „Stěžování nepomůže. Méně papírování a o to více se věnovat klientům!“ 

 „Pečovatelky mají více práce.“ 

 „Lepší komunikace s pečovatelkami, protože s námi nesmí mluvit o soukromí a někdo 
se nemá komu svěřit. Jsme staří a nemocní lidé a potřebujeme, aby se s námi někdo 
bavil. Právě ta komunikace je tady špatná. Jinde je to lepší. Věnují se více lidem.“  

 „Nedá se vše napsat. Lepší by byl osobní kontakt.“ 
 
Komentář: Pečovatelská služba je poskytována na základě individuálního plánu poskytování 
jednotlivých úkonů služby, který je sestavován s klientem na základě jeho potřeb, které vznikly 
především snížením jeho soběstačnosti. Všechny úkony jsou evidovány čtečkou a klientem 
hrazeny. Klient má možnost upravovat individuální plán v souvislosti se svojí nepříznivou 
sociální situací. Komunikace s klienty probíhá při poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské 
služby, dále například při pravidelném hodnocení individuálního plánu. V rámci úkonu Dohled 
nad dospělým občanem může být nastaveno, jakou formou si přeje klient daný čas strávit 
(např. komunikací, četbou, prohlížením fotografií, hraním her, procházkou v okolí bydliště). 
Klienti mají možnost obrátit se na klíčového pracovníka nebo sociální pracovnice v případě 
potřeby úpravy individuálního plánu. Pracovníci poskytují péči klientům dle předem 
připraveného rozpisu péče. Pracovníci udržují vztahy s klienty na profesionální úrovni. 
Pracovníci musejí vést písemnou dokumentaci o průběhu poskytované služby v souladu se 
Zákonem o sociálních službách a prováděcí vyhláškou. 
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3)  Kavárnička    

 „Chybí mi „kavárnička“. Myslím, že 1krát měsíčně se sejít, by se dalo zařídit. 
S některými se vůbec neznám.“ 

 „Mrzí nás, že se zrušila kavárnička kvůli tomu, že už nás nesmějí pečovatelky obsloužit.“  
 
Komentář: Kavárničky jsou zcela dobrovolnou aktivitou klientů, nejsou dle zákona č. 108/2006 
Sb. sociální službou. Centrum sociálních služeb a pomoci poskytuje klientům na kavárničky 
prostor, vybavení v případě potřeby i podporu zaměstnanců. Například dovoz zákusků, který je 
pro klienty zdarma. Záleží na klientech, zda využívají možnosti organizovat si kavárničky. 
Kavárničky zrušeny nebyly, nadále probíhají. Pracovnice mohou poskytovat v rámci kavárniček 
klientům péči v rámci předem nasmlouvaného úkonu pečovatelské služby. Například v rámci 
úkonu pečovatelské služby Příprava (vaření), podání jídla a pití může pracovnice uvařit čaj nebo 
kávu. 
 

4) Autodoprava 
„Je možné požádat o odvoz autem k nutné potřebě?“   
 
Komentář: V případě nepříznivé sociální situace si může klient v rámci pečovatelské služby 
sjednat smluvně za účelem dopravy autem úkon Doprava vozidly CSSP. Pracovníci mohou dále 
pomoci zprostředkovat dopravu komerčními službami - Novodobou sanitkou či taxi službou. 
V případě akutního zhoršení zdravotního stavu pracovníci pomohou přivolat rychlou 
záchrannou službu. 
        

5) Opravy v bytech na DPS 
„V nutných případech mít k dispozici pro opravy mužskou pomoc. Mnohdy se musí shánět 
i pro maličkost.“  
 
Komentář: Obyvatelé domů s pečovatelskou službou mají přidělený byt na základě nájemní 
smlouvy s městem Chrudim. Mezi základní činnosti pečovatelské služby nepatří údržbářské 
práce a opravy v domácnostech. Malé opravy si klienti zajišťují sami  vlastními zdroji (těmi 
mohou být například také rodinní příslušníci, známí, přátelé apod.). Zaměstnanci CSSP mohou 
zprostředkovat kontakty na údržbáře. Na nástěnkách jsou kontakty na „hodinové manžele“. 
Obyvatelé DPS mají na nástěnkách k dispozici informační materiál: Kdo hradí opravy v bytě 
s popisem příkladů, které opravy hradí nájemce a které pronajímatel.  
 

6) Bytová problematika 
„V bytě, kde bydlím, je velká zima. Ráno mám v bytě 17 až 18 stupňů. Strašně vlhko a na zdi 
se tvoří plíseň.“ 
 
Komentář: Klienti mohou kontaktovat s tímto, či obdobným problémem osobně nebo 
prostřednictvím pracovníka organizace, vedoucí provozně technického úseku. Klient obdrží 
informace o správném užívání bytu – dostatečné vytápění bytu, častější větrání místnosti. 
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7) Vybavení zahrady DPS 

„V zahradě je málo laviček, málo keřů.“ 
 
Komentář: Například zahrada na DPS Soukenická 158 je pro klienty v denní dobu běžně 
dostupná. Není nám známo, že by byla klienty využívaná. Pokud by vzešla potřeba od klientů 
na více laviček v zahradách, můžou se obrátit osobně, písemně nebo prostřednictvím 
zaměstnanců CSSP na vedení organizace. 
 

8) Kniha návštěv 
„Zavést Knihu návštěv, příchodů a odchodů.“ 
 
Komentář: Klienti na DPS bydlí ve svých bytech, mají právo volného pohybu a není možné 
v souladu s ochranou lidských práv a svobod sledovat pohyb obyvatel DPS. 
 

9) Obědy 

 „O víkendu jezdí dlouho.“      

 „Přivítala bych pravidelnější čas rozvozu obědů, zvláště ve dnech pracovního klidu.“ 

  „Nepravidelný čas.“ 

  „Snad jenom pozdější dodání. Nyní v 10 hod. Lépe by bylo kolem 12 hod. Nebylo by        
nutné jídlo dodatečně ohřívat.“ 

 Chuť jídla:  „Jak kdy.“ 

 „Uvítala bych méně slané polévky.“ 

 „Méně honosných názvů – raději více kvality – pokazili se.“ 

 „Jídla z brambor – brambory nemají dobrou chuť. Někdy vodová polévka.“ 

 „Snad jenom u hovězích a vepřových mas by bylo třeba opracovávat k vyšší měkkosti, 
protože tato jídla jsou určena převážně starším a starým lidem, kde jsou již určité 
problémy s konzumací. Poznámka již byla uváděna v minulosti.“ 

 „Někdy jsou obědy dodány později.“ 
 

Komentáře: Z výsledků šetření je patrné, že velká většina respondentů je s kvalitou obědů 
spokojena. Ukazuje se, že co člověk, to názor a jiná chuť a preference. Přesto se stále snažíme 
pracovat na zvyšování spokojenosti našich klientů s poskytovanými službami.  V loňském roce 
proběhlo setkání s vedoucí stravovacího provozu Nemocnice Chrudim a.s., kde byla, mimo jiné, 
kvalita pokrmů řešena. Klienti mohou využít nabídek komerčních služeb, které rozváží obědy 
ve městě. Kontakty mohou obdržet v případě zájmu od pracovníků organizace. V rámci našich 
provozních a technických možností a při zachování dostupnosti dietního stravování a zajištění 
nutričního terapeuta, který dohlíží na výživovou hodnotu stravy, není možné v Chrudimi najít 
jiného dodavatele obědů. 
Rozvozové trasy obědů jsou jiné v pracovní dny a jiné ve dnech pracovního klidu, proto není 
možné zajistit vždy stejný čas dodání obědů o víkendu. Víkendové trasy jsou omezeny v počtu 
pracovníků, na trase je pouze jeden vůz. V pracovních dnech by časy rozvozů měly být přibližně 
stejné nebo podobné, záleží však na zdržení na trase z důvodů technických, špatných 
povětrnostních podmínek, provozu na komunikacích, pozdější přípravy jídel v nemocnici, 
zdržení u klientů v případě nepříznivého zdravotního stavu apod. Obědy jsou rozváženy na 
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základě nastavených tras, na trasy jsou klienti řazeni dle svého bydliště. Trasy musí být 
nastaveny tak, aby provoz vozidel byl efektivní a ekonomický. Pořadí klientů na trase se mění 
v souvislosti s přihláškami a odhláškami obědů. 
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