SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1: Dotazník pro klienty Domova Rožďalovice
Příloha č. 2: Dotazník pro osoby pečující

Příloha č. 1: Dotazník pro klienty Domova Rožďalovice

Dotazník
Dobrý den, jmenuji se Anna Sedláčková a studuji na Husitské teologické fakultě
obor: sociální pedagogika.
Prosím Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který bude využit pouze ke
zpracování mé bakalářské práce na téma: Analýza aspektů výběru Domova Rožďalovice
z pohledu klienta a pečující rodiny.
U každé otázky zaškrtněte pouze jednu odpověď.
Předem děkuji za vyplnění dotazníku. Přeji krásný den.
Pohlaví
 žena
 muž
Věk:
Pocházíte z:
 vesnice
 město
1.Využíval/a jste nějakou sociální službu před pobytem v Domově Rožďalovice?
 ano
 ne
Pokud ano, uveďte který typ služby……………………………………………………………..

2. Kde jste se dozvěděl/a o Domově Rožďalovice?





rodina
přátelé
lékař
jiné……………………………………………………………………………………....
.

3. Před nástupem do Domova Rožďalovice:

a) byl/a jste se tam podívat
 ano
 ne
b) navštívil/a jste i jiná zařízení
 ano
 ne

4. Z jakého důvodu využíváte služby Domova Rožďalovice?





zdravotní důvody
rodinné důvody
kontakt s lidmi
jiné………………………………………………………………………………………
.

5. Bylo pro Vás při výběru Domova Rožďalovice rozhodující:
a) prostředí
 ano
 ne
pokud ano, vyberte:





historie objektu
poloha Domova
areál Domova
jiné……………………………………………………………………………….……...
.

b) nabídka poskytovaných služeb
 ano
 ne
pokud ano, bylo pro vás stěžejní:
 poskytované sociální služby
 doplňkové služby (pedikúra, kadeřnice)
 aktivizační služby (arteterapie, zooterapie, fyzioterapie)
c) vybavenost domova

 ano
 ne
d) finanční dostupnost
 ano
 ne
6. Vybíral/a jste si domov Rožďalovice sám/a nebo Vám v tom někdo jiný pomáhala?
 sám
 rodina
 jiné....................................................................................................................................
.

7. Splnil výběr Domova Rožďalovice Vaše očekávání?
 ano
 ne
Pokud ne, proč?.............................................................................................................................

8. Uvažujete o změně sociální služby?
 ano
 ne
Pokud ano, z jakého důvodu?.......................................................................................................
9. Doporučil/a by jste Domov Rožďalovice svým známým?
 ano
 ne

Příloha č. 2: Dotazník pro osoby pečující

Dotazník
Dobrý den, jmenuji se Anna Sedláčková a studuji na Husitské teologické fakultě
obor: sociální pedagogika.
Prosím Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který bude využit pouze ke
zpracování mé bakalářské práce na téma: Analýza aspektů výběru Domova Rožďalovice
z pohledu klienta a pečující rodiny.
U každé otázky zaškrtněte pouze jednu odpověď.
Předem děkuji za vyplnění dotazníku. Přeji krásný den.
Pohlaví:
 žena
 muž
Věk:
Pocházíte z:
 vesnice
 město
Vzdělání:





základní
výuční obor
středoškolské
vysokoškolské

1. Byl jste nápomocen při výběru pobytové sociální služby svému blízkému?
 ano
 ne
Pokud ne, děkuji za vyplnění dotazníku.

2. Jakým způsobem jste byl/a nápomocen/na při výběru Domova Rožďalovice?
 emocionální podpora
 získávání informací

 technické zajištění (nastěhování, doprava…)
 materiální zajištění (oblečení, rádio…)
 finanční zajištění (finanční příspěvek, bankovní převody…)
3. Kde jste se dozvěděl/a o Domově Rožďalovice?






rodina
přátelé
lékař
sdělovací prostředky
jiné……………………………………………………………………………………….

4. Jaký byl důvod umístění Vašeho blízkého do Domova Rožďalovice?





zdravotní důvody
rodinné důvody
kontakt s lidmi
jiné……………………………………………………………………………………….

5. Co pro Vás bylo při výběru Domova Rožďalovice rozhodující?






prostředí
nabídka poskytovaných služeb
vybavenost domova
finanční dostupnost
jiné……………………………………………………………………………………….

6. Byl/a jste se v Domově Rožďalovice před výběrem podívat?
 ano
 ne
Pokud ano, byl/a s Vámi i blízký/á, pro kterého je služba určena?
 ano
 ne
7. Považujete Domov Rožďalovice za kvalitní pobytové zařízení pro Vašeho blízkého?
 ano
 ne

Pokud ne, proč?.............................................................................................................................

8. Doporučil/a by jste Domov Rožďalovice svým známým?
 ano
 ne

