
Příloha č.1. 

Otázky pro rozhovor s klienty  

Žena/muž, věk, typ zařízení 

• Jak dlouho jste v zařízení? Kolik vám bylo let? 

• Kde jste byl/a do té doby? 

• Mluvili s vámi rodiče nebo někdo jiný o nástupu do zařízení? Co vám řekli? 

• Jste zde spokojen/a? 

• Vzpomínáte na svůj nástup do zařízení? 

• Co vám zde nejvíce chybělo? 

• Je něco, co se vám zde nelíbí? 

• Jste spokojen/a s péčí personálu? 

• Jste spokojen/a s nabídkou aktivit v zařízení? 

• Máte tu nějaké kamarády? Partnera? 

• Chcete mi ještě něco povědět o zařízení? 

  



Příloha č. 2 

Otázky pro rozhovor s pracovníky 

 Žena/muž, věk, kolik let pracujete v zařízení? 

• V jakém typu služby pracujete? 

• Jaká je věková skupina klientů, se kterými pracujete? 

• Domníváte se, se klienti, kteří přišli do zařízení jako děti jsou přizpůsobivější? Pokud 

ano, tak v čem? 

• Jaká je spolupráce s opatrovníky těchto klientů?  

• Domníváte se, že klienti, kteří přišli do zařízení později, mají problémy ve skupině?  

• Setkali jste se s klientem, který kvůli těmto problémům musel odejít? 

• Domníváte se, že důvodem mohl být přístup rodiny? 

• Stává se, že klienti, kteří přišli do zařízení později často nerespektují pokyny 

pracovníků? 

• Stává se, že klienti, kteří přišli do zařízení později bývají agresivní vůči ostatním 

klientům? 

• Setkal/a jste se i s klientem, který byl agresívní vůči pracovníkům 

• Setkal/a jste se během své praxe i s klientem, který přišel do zařízení později, ale do 

kolektivu se zařadil bez problémů? 

• Co pokládáte za hlavní důvod snadné adaptace klienta? (nekonfliktní povaha, přístup 

rodiny) 

• Máte nějaký návrh, jak klientům usnadnit přechod z domova do zařízení? 

• Slyšel/a jste o tom, že by již i v CR mělo být školení (kurz), které by mohlo klientům 

zvládnout samostatný život i po smrti rodičů? (s asistencí) 

• Bylo by takové školení řešením? 

Další otázky se týkají návazné péče 

• Kam odchází klient, který již nemůže zůstat v zařízení (zdravotní důvody) 



• Domníváte se, že je nabídka těchto zařízení dostačující? 

• Setkal/a jste se během své praxe s klientem, který již nepatřil do cílové skupiny, a 

přesto musel nějakou dobu zůstat v zařízení? 

• S jakými problémy jste se v tomto případě potýkal/a? 

•  S jakými problémy se ještě potýkáte? Chyběla vám zde nějaká otázka? Máte nějaké 

vlastní nápady a postřehy k této tématice? 

 

 


