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Setkání vedení Domova pro seniory Kamenec  

s našimi uživateli a rodinnými příslušníky 

 

V odpoledních hodinách 26. března 2019 se v naší multifunkční místnosti shromáždili 

naši uživatelé a jejich rodinní příslušníci, aby se setkali s vedením naší organizace  

a dozvěděli se nové a zajímavé informace.  

 

Pan ředitel Ing. Juraj Chomič, MBA nejprve informoval o plnění plánu činností 

organizace za rok 2018. Hospodářský výsledek za uplynulý rok: ztráta v hlavní činnosti 

-225 tis. Kč, zisk v doplňkové činnosti +275 tis. Kč, celkový hospodářský výsledek  

za rok 2018 +50 tis. Kč. 

 

K významným stavebním akcím tohoto roku patří klimatizace na D4, která je již hotová 

a slouží svému účelu. Dále montáž samořídící kontroly regulace topné soustavy, 

rekonstrukce a dovybavení společných koupelen D1-D3, modernizace dezinfekčních 

místností D1-D4, rozšíření a rekonstrukce společné koupelny pro uživatele D4 i nákup 2 

kusů zvedacích zařízení. Zároveň byly uskutečněny nákupy jako např. poličky  

pod zrcadla uživatelům do koupelen a 40 kusů pasivních matrací pro obnovu 

stávajících. 

 
Daří se nám snižovat fluktuaci zaměstnanců, přestože došlo k nárůstu platů, 

zaměstnanci odchází pracovat do jiných oblastí. Bojujeme se syndromem vyhoření. 

V organizaci pracuje 135 zaměstnanců, došlo k sloučení pozic VEPÚ a VStÚ, čímž se 

navýšil stav zaměstnanců v kuchyni, a to o jednoho kuchaře. 
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Pan ředitel Ing. Juraj Chomič, MBA vyjádřil potěšení nad probíhající přeshraniční 

spolupráci se slovenským zařízením Domov sociálnych služieb a zariadenie  

pre seniorov Zakamenné, která se bude i nadále rozvíjet. V roce 2019 bude realizováno 

celkem tři akce: jedna pro uživatele, 2 pro zaměstnance, 2 aktivity již proběhli,  

a to Vinobraní pro uživatele a návštěva ze Slovenska. Nadále bude také probíhat 

spolupráce s domovem pro seniory z Polska. 

 
 

Informoval, že jsme obdrželi vysoké hodnocení za vzdělávání zaměstnanců a za plnění 

plánu činností pro rok 2018 a nyní je očekávána kontrola hodnocení organizace za rok 

2018 a to v dubnu 2019. 

 

Pan ředitel také předestřel hlavní cíle pro rok 2019, kdy proběhne certifikace 

v paliativní péči, do které budou zapojeny všechny útvary a také bude probíhat ukotvení 

konceptu BIOGRAFIE na oddělení D1, více realizovat reminiscenční výstavy, nejlépe 

prostřednictvím putovního panelu. 

 

Do budoucna se připravujeme na certifikaci zařízení ve Smyslové aktivizaci v časovém 

horizontu 3 let. Stěžejní je vzdělávání zaměstnanců. Zvažujeme rozšíření místnosti 

SNOZELEN na 4. oddělení, aby mohla být využívána větším počtem uživatelů.             

V bližším časovém horizontu, na podzim proběhne obhajoba Značky kvality, věříme,  

že opět obhájíme 5 hvězd. 

 

Co se týče nákupů v letošním roce 2019, pak bychom rádi pořídili myčky na černé  

a bílé nádobí do stravovacího provozu, neboť stávající myčky jsou již technologicky 

zastaralé. Do zařízení budou pořízeny nové čtečky čárových kódů pro zapisování úkonů 

zaměstnanců sociálního útvaru. Z technologií to budou i tablety pro sociální pracovníky, 

všeobecné sestry a volnočasové pracovníky. 
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V souvislosti s vysokým standardům péče o naše uživatele se do zařízení pořídí i dva 

kusy nových zvedáků na oddělení D2 a D3 pro snazší manipulaci s těžšími uživateli  

a budou dokoupeny nadstavce na skříně a to na patra D1 a D2, nočních stolků 

s výklopnou jídelní deskou a poliček. V neposlední řadě bude komfort uživatelů zvýšen 

namontováním nových žaluzií do všech pokojů v rámci celého zařízení. 

 

K významným akcím bude patřit rekonstrukce vstupů na jednotlivá patra,  

a to zabudováním automaticky otevíratelných dveří. V tomto pololetí by měla 

proběhnout i rekonstrukce hlavního vstupu do zařízení s rozšířením návštěvní místnosti  

a zmodernizování recepce. Zároveň dojde ke změně minimarketu, který bude přesunut 

blíže k recepci. Místo dosavadního minimarketu pak bude přemístěno kadeřnictví. 

Počítá se i s rekonstrukcí na D4 a to u deseti vstupních dveří do pokojů, které by se měli 

rozšířit a tím dojít ke zlepšení přístupu uživatelů do pokoje. 

 

Vedoucí sociálního útvaru Mgr. Jarmila Holášková, DiS. Informovala o posunu 

smyslové aktivizace v rámci dalších oddělení a činností. Byly také pořízeny ochranné 

pásy na stěny dle barev oddělení. V biografickém přístupu k uživatelům bychom rádi, 

aby došlo k vybudování retro koutků na jednotlivých odděleních. Velkým úspěchem je 

obhájení certifikátu Bazální stimulace a získání bronzový certifikát na SNOZELEN 

místnost. 

 
 

V rámci plnění plánu za rok 2018 byla provedena výmalba oddělení D2 a některých 

bytů D0. U nákupu majetku na sociální útvar došlo k obnově vozového parku, byly 

zakoupeny nové transportní vozíky, matrace, čističky vzduchu na jednotlivá oddělení 

 a myčky do kuchyněk PSS. 
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Mgr. Holášková sdělila také závěry vyplývající z dotazníkového šetření – "Spokojenost 

uživatelů", kdy celkové hodnocení najdete na dalších stránkách našeho zpravodaje: 

"Kamínky z Kamence". 

 

Za paní Miluši Čihařovou, vedoucí zdravotního a ošetřovatelského útvaru, která je  

v současné době v nemocenském stavu, informovala zastupující Mgr. Monika 

Marková o prohlubující se spolupráci se sociálním útvarem přes biografický model 

péče.  

 

Pod záštitou rehabilitační pracovnice Pavly Chmelařové se nadále rozvíjí v tomto roce 

Klub zahrádkářů, stejně jako mobilní zahrádky na jednotlivých patrech. 

 

Vedoucí ekonomicko-personálního a stravovacího útvaru paní Lea Halušková uvedla, 

že se naše organizace aktivně zapojila do projektu „ Kuchař roku 2019“ v kategorii 

senior 70+.  Co se týče shromažďování prostředků na vydání knihy „ Zdravý svět 

seniora na talíři“, pak je potěšující, že máme již 50% potřebného kapitálu a vyjádřila 

přesvědčení, že se nám povede získat v letošním roce již plnou částku. Poděkovala také 

uživatelům, že v dotazníkovém šetření - "Spokojenost uživatelů" vyšla celková 

spokojenost se stravou cca 90%, uživatelům tedy u nás chutná. 

 

V závěru schůzky byly zodpovězeny dotazy některých našich uživatelů. 

Děkujeme všem zúčastněným uživatelům a rodinným příslušníkům za vysokou účast  

a zájem o dění v našem zařízení Domova pro seniory Kamenec a těšíme na další 

společnou schůzku. 
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 Dnešního dne v našem domově 

prožila kulaté jubileum naše 

uživatelka paní Olga Pížová. 

Oslavila požehnaných 90 let. 

Gratulovat a jí přišla 

místostarostka Slezské Ostravy 

a zastupitelka města Ostravy 

paní Dagmar Macháčková. 

K  srdečnému přání všeho 

nejlepšího a zdraví přidala 

nádhernou kytici 

pestrobarevných květů. 

 

Mgr. Milena Kantorová 
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Dotazníkové šetření – "Spokojenost uživatelů" 
Pro zabezpečení kvalitnějšího poskytování služeb, zjišťuje naše zařízení Domov  

pro seniory Kamenec míru spokojenosti osob, které přicházejí do styku 

s poskytovanými službami, a probíhalo v měsíci listopadu 2018. Dotazníkové šetření 

bylo určeno pro orientované uživatele, tedy celkem o 147 orientovaných uživatelů, 

přičemž se zapojilo 50 respondentů, což je 26 % všech uživatelů.  

Dotazník je rozdělen do čtyř kritérií, přičemž v první z nich: Podpora v zachování 

důstojného způsobu života uživatele a na otázku, zda jsou uživatelé spokojeni  

s možností trávit svůj volný čas podle sebe, odpovědělo celkem 98% respondentů 

kladně. 

Druhé kritérium: Respektování individuality uživatele bylo prezentováno dvěma 

otázkami a to zda mají uživatelé možnost vykonávat činnosti svým tempem a zda  

se pracovníci zajímají o přání a potřeby uživatele. U obou otázek bylo celkem 96% 

respondentů je spokojených se službou, kterou využívají. 

Třetí kritérium: Kvalitní péče o uživatele zahrnovalo 12 otázek z uvedené oblasti, a to 

zda jsou uživatelé spokojení s péčí v oblasti hygieny, s ubytováním, s možnostmi 

trávení volného času (příkladně přednášky, cvičení, kroužky), s poskytovanými 

informacemi jak podat stížnost/pochvalu.  

Dále spokojenost s přístupem pracovnic úklidu, s nabídkou zboží v kantýně, s 

poskytovanými informacemi o financích, s četností kontaktu s vedením organizace, s 

poskytovanými informacemi o našem zařízení a v neposlední řadě se dotklo i 

spokojenosti s přístupem všeobecný sester a s poskytováním informací o zdravotním 

stavu. Hodnocení se pohybovalo mezi 90 až 100% u jednotlivých otázek, přičemž 

celková spokojenost dosáhla v průměru 97 %. 

U posledního kritéria zaměřeného na: Mezilidské vztahy, byla spokojenost 98%  

u otázky, zda jsou uživatelé spokojeni s chováním pracovníků a 100% spokojenost 

s přístupem dobrovolníků. 

Uživatelé měli i možnost se ke každé odpovědi na jednotlivé otázky vyjádřit  

do poznámek. Uživatelé v poznámkách uvedli následující podněty: 

1 

Spokojenost s možností 

trávit svůj volný čas 

podle sebe 

Poslušně hlásím, že jsem zcela spokojený. 

2 

Spokojenost s 

ohleduplností 

pracovníků na tempo 

při oblékaní, koupání 

Když musím k lékaři, potřebuji pomoc, ale není čas, tak jsem 

neoblečená. Jak u koho. 

3 

Spokojenost se zájmem 

pracovníků o mé přání a 

potřeby 

Každý rada dobrá! Ne každá pracovnice je ochotná, někdy trvá i 2 – 

3 hodinky než přijdou. 
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4 

Spokojenost s 

poskytovanou péčí- 

mytí, hygiena 

Aspoň za čas umýt záda a natřít krémem. 

5 
Spokojenost s 

ubytováním  
Spokojenost. Jsem spokojená. Zima na pokoji. V létě šíleně horko 

na pokojích se nedá vydržet. Chtěl bych balkón. 

6 

Spokojenost s 

poskytovanou péčí - 

volný čas, kroužky, 

přednášky, cvičení 

Paní už nebyla měsíc na cvičení, volnočasovek je málo, je zde  

i málo sester. Zúčastním se všech aktivit. Chodím na to, co zajímá. 

Procházky venku, výlety super. 

7 

Spokojenost s 

přístupem všeobecný 

sester 

95% jsou skvělé. Nespokojená, nepřístup ke stáří. Jsou ochotné, 

moc. Nejlepší je Eda, je vzorem. Některé sestry jsou protivné, 

uštvané. Nic moc. Moc spokojená. Některé jsou protivné, jak které, 

ráno málo čaje, málo másla. 

8 

Spokojenost s 

poskytováním 

informací o mém 

zdravotním stavu 

Ale málo se dovím. Mohly být lepší. 

9 Spokojenost se stravou 

U večeře bývá čaj studený. Zelí je tak kyselé, že se nedá jíst. 1*. 

Velmi spokojen. Bylo to lepší, bylo ho kdysi víc (cca před 5 lety), 

celkově se kvalita spíš zhoršuje. Jídla je dost. Dobrá, stačí. Těžko 

každému vyhovět. Množství OK. Kvalita jídla se zhoršila během 4 

let. Jeho dost, super je možnost odhlášení, když mi něco nechutná. 

Dříve bývala lepší. 

10 
Spokojenost s nabídkou 

zboží v kantýně 

Dražší než v obchodě, ale to se dá čekat. Některé věci předražené. 

Věci jsou poměrně drahé. Nechodím tam, ale od ostatních slyší,  

že je tam vše drahé. Nechodím tam. Malý výběr ovoce (banány, 

pomeranče, mandarinky). Předražené, proto tam nechodím. Drahé 

zboží. Velmi příjemná paní prodavačka. 

11 

Spokojenost s 

přístupem pracovnic 

úklidu 

Velice ochotné a milé. Jsou pracovité a mají toho dost. Velmi 

hodné, čistotné. Velice šikovné. 

12 

Spokojenost s 

poskytovanými 

informacemi o mých 

financích 

Vše vždy v pořádku. Je skvělá. 

13 
Spokojenost s četností 

kontaktu s vedením org. Naše vedoucí nám v klidu vysvětlí. 

14 

Spokojenost s 

poskytovanými 

informacemi jak podat 

stížnost/pochvalu 

Podaly jsme stížnost na seniora, který přišel ze 4. patra a 3. patra 

pro hádky a čekáme na odpověď. 

15 

Spokojenost s poskyt. 

informacemi o našem 

zařízení 

Ráda se vše dovídám. 
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16 
Spokojenost s 

chováním pracovníků 
Vše v pořádku. Velmi spokojen. 

17 
Spokojenost s 

dobrovolníky 

Nikdo ke mně nechodí, ale chtěl bych (K. Kornia). Nemám ráda, 

když mi tam chodí jeptišky. 

 Ostatní vzkazy 

Jsem zde velmi spokojený, cítím se zde jako doma. S paní vedoucí 

Rúberovou jsem spokojená, co je možné, všem vyhoví. Ať je to i 

nadále spokojenost, už jsme lidé a každý může chybovat, ale 

tolerance by neměla chybět!!! Chceme prožít stáží v klidu a 

pohodě, střídání soc. pracovníků z 2. patra do 4. patra a ze 4. patra 

do 2. patra – PROČ? Jsem tady celkově spokojená. Děkuji za péči! 

Strašně dlouho trvají opravy, pokud se něco pokazí v rehabilitaci. 

Jsem zde moc spokojený. Jsem zde velmi spokojená, mám to tu 

ráda, cítím se zde jako doma. 

Na závěr je jistě zajímavé uvést, že při srovnání s předchozími roky je tendence ke 

zvyšování kvality a tedy i vaší spokojenosti. V roce 2015 bylo dosaženo celkové 

spokojenosti 96%, následný rok 94%, v roce 2017 88% a v tomto posledním šetření - 

krásných 97%. 

Děkujeme tímto všem našim uživatelům, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili,  

a budeme rádi, pokud se v příštím šetření počet odevzdaných dotazníků zvýší. Vaše 

odpovědi jsou podnětné ke zvyšování kvality poskytované služby a zdrojem pro 

zefektivnění práce.                                                             Ještě jednou: děkujeme. 

 

 Zveme všechny uživatele 10.4. do naší multifunkční místnosti na tvoření s dětmi. 
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Představujeme zaměstnance: paní Lea Halušková 

 

Paní Lea Halušková se narodila 17. března 1965, je vdaná, má dva dospělé syny. 

V našem Domově pro seniory Kamenec pracuje jako vedoucí ekonomicko-

personálního a stravovacího útvaru.  

 

1. Oblíbená hračka v dětství – asi jako většina malých děvčátek, panenky, plyšáci.  

Ty jsem později podrobovala různým vyšetřením a ošetřením, neboť jsem po vzoru 

svých rodičů chtěla být zdravotní sestra či lékařka.  

2. Předmět ve škole – moc ráda jsem měla jazyky, samozřejmě kromě mateřského 

jazyka to byla ruština a později angličtina. Oblíbený byl dějepis a zeměpis a vůbec 

mě nebavila chemie a fyzika, to byla hrůza a utrpení. 

3. Jakou hudbu máš ráda?– dle nálady, většinou moderní taneční hudba. Nejraději 

poslouchám hudbu v autě, to se ze mě rázem stane i zpěvačka. 

4. Film – vzhledem k tomu, že většinu dne strávím u počítače, moc u TV nevydržím, 

ale mám ráda detektivky. 

5. Jakou nejlepší radu jsi někomu dala – no přece svému manželovi, aby si mě 

vzal! 

6. Nejhorší dárek k narozeninám – vždy mám radost i z úplných blbůstek. 

Nevybavuji si, že by mě nějaký dárek zklamal. 
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7. Dovolená – miluji Černou 

Horu a srdečné lidi, kteří 

tam žijí. Stačí mi to však 

jako dovolená, jinak jsem 

srdcem Karviňačka a nikde 

jinde než v Karviné, kde 

jsem se i narodila a mám 

zde celou rodinu a přátele 

bych žít nechtěla. 

8. Oblíbené roční období – 

jednoznačně jaro a léto. Ke 

svému životu a dobré 

náladě potřebuji slunce a 

jako správná ryba 

(znamení), také vodu. 

9.  Co by sis vzala na pustý 

ostrov – tak to bych 

zahynula. Jedině, že bych 

mohla být se svou rodinou 

a pejskem. 

10.  Jakou radost jsi zažila 

v uplynulém roce? – 

nevybavuji si konkrétně, 

ale každý den si přece 

můžete dělat drobné 

radosti, ať už v práci či 

doma. V práci mám 

každodenní radost, že většině chutná a chválí jídlo, doma např. z příjemné 

procházky s milovaným pejskem. Drobné střípky každodenních malých radostí 

dělají člověka šťastným. 

11. Oblíbená osobnost, s kterou by ses chtěla setkat?  – to bych snad ani nechtěla, 

spíš bych někdy chtěla vrátit čas a být ještě chvilku s těmi, které jsem milovala a 

oni už tady nejsou …. 

12.  Co bys udělala s výhrou 100 miliónů korun? – věřte, že o takovou výhru 

nestojím, opravdu si myslím, že šťastnější by mě neudělala 

13. Citát – jednoznačně: 

Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to 

pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic 

krásnějšího už nepřijde. 

 (Ota Pavel) 

Děkujeme za rozhovor. 
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15. 2. 2019 KONCERT 

Vystoupila operní pěvkyně Ludmila Zálesná za klavírního doprovodu prof. Jaroslava 

Domanského. O houslový doprovod se postaral Zdeněk Lánský. Během koncertu zazněly 

skladby: Jakpak je dnes u nás doma, Svítá, Říkej mi to potichoučku, Česká písnička aj. 

Uživatelé byli nadšení z písní svého mládí. 

Radka Řezaninová 

 

 

 

OZNÁMENÍ:  

Naše knihovna má zavřeno od 

26. dubna, na šest týdnů až dva 

měsíce. 

Děkujeme za pochopení. 
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HALÓ, JÁCÍČKU 

Poetickou pohádku nejen pro dospělé o velikém 

přátelství zajíčka Jácíčka a jeho kamarádky Veverky 

nám působivým způsobem předvedli studenti čtvrtého 

ročníku Janáčkovy konzervatoře Ostrava. 

 

 

 

 

 

 

Petr Polášek 

 

Pátek 21.12 

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU  

Páteční odpoledne 21. 12. patřilo všem „zpěvu-chtivým“, kteří se nezalekli  

lehce podmračené oblohy a vyrazili v teplém oblečení na zahradu k živému  

stromku, ozdobenému pouze 

světelným řetězem. Pod vedením 

kolegyně Evy, náš soubor 

Kameňáček vedl zpívání 

nejznámějších českých koled. 

Ostatní uživatelé se s chutí 

přidali. Došlo i na usrkávání 

vřelého čaje s rumem (veliký dík 

do kuchyně). A zpívalo se dál. 

Stromek se rozsvítil barevnými 

lampičkami. Na tvářích všech 

zúčastněných jsme viděli, že se 

těší z pobytu na chladném vzduchu a z vřelé atmosféry, kterou si sami svým radostným 

zpíváním vytvořili. Před poslední koledou přečetla kolegyně Radka krátký příběh 

vánoční. Jen tak dál. 

            Petr  Polášek 



 

  

 

                                                                                                                                 KAMÍNKY Z KAMENCE – JARO 2019 

 

 

ANGLICKÉ ČAJE 

pátek od 14 do 15 hod.  

Od 11. ledna jsme se každý 

pátek začali scházet v kulturní 

místnosti na třetím patře  

při jednoduché výuce 

angličtiny a povídání o anglicky mluvících zemích, dějepisných a zeměpisných faktech, 

hudbě, významných osobnostech žijících v anglicky mluvících zemích atd. I 

v seniorském věku u našich uživatelů přetrvává zájem učit se novým věcem a pravidelně 

se scházejí u „anglického čaje“. 

Kamil Kopřiva 

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
Projekt Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata, plní přání a dělá radost 

osamoceným seniorům.  
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     Naši uživatelé Domova pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě jsou, velkými 

fanoušky obou seriálů Ulice i Ordinace a na chodbách probírají, co se v nich odehrálo.   

Seriálem tu domov žije a lidé chtěli vidět,  jací jsou jejich oblíbení herci ve 

skutečnosti a jejich přáním tedy bylo,  aby se s představiteli televizních  postav setkali 

osobně. 

Do Domova seniorů Kamenec v Ostravě přijeli v předvánočním čase herci z Ulice. 

Mezi nimi Patricie Solaříková, Aneta Krejčíková, Milena Steinmasslová, Barbora 

Mudrová, Lukáš Melník, Ivan Vyskočil, Pavel Novotný, Malvína Pachlová, Anna 

Klausnerová a nechyběli také herci z oblíbené Ordinace, Berenika Kohoutová, Michal 

Novotný nebo Libor Stach. A o pár dní dříve přijel Jan Čenský. Herečku Anetu 

Krejčíkovou neodradil od dobrého skutku ani její čtyřměsíční syn Ben, kterého vzala 

sebou. Neformální setkání na pokojích některých uživatelů i při improvizované besedě 

se líbilo všem. Herci bavili historkami z natáčení, a navíc i trošku prozradili, jak bude 

děj v seriálech pokračovat.  

 

 
Celá herecká sestava cestovala do Ostravy i domů vlakem a nechyběla u toho ani 

televize Nova, takže vzpomínky zůstaly zachyceny, navíc herci slíbili, že Domov pro 

seniory Kamenec opět rádi navštíví. Obě strany neskrývaly nadšení a na tento úžasný 

vánoční dárek budou uživatelé ještě dlouho vzpomínat.   

 

Milena Kantorová 
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HAMAKA – není jen název houpací sítě 

 

V září minulého roku se na nás obrátil výtvarný ateliér 

HAMAKA se sídlem v Ostravě, který nám nabídl 

v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“ spolupráci.  

Jelikož jsme s ateliérem Hamaka doposud 

nespolupracovali, netušili jsme, jak by spolupráce 

mohla probíhat. V témže měsíci nás navštívila 

ředitelka ateliéru paní Ing. Michaela Franzová, která 

nás seznámila s projektem, který si pro nás připravily. 

Jednalo se o darování obrazů našim uživatelům. 

S tímto návrhem jsme souhlasili a na spolupráci 

přikývli. 

  

 

 

V následujících týdnech nás paní ředitelka 

několikrát kontaktovala, aby nám sdělila, kolik 

výtvarníků se k projektu přidalo a věnovali svá díla 

našim uživatelům.  
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Na začátku prosince nás paní ředitelka navštívila opět v našem zařízení a přinesla hned 

několik dobrých zpráv. Nejprve nám sdělila, že v současné chvíli má k dispozici 200ks 

obrazů pro naše uživatele a následně nás ohromila zprávou, že při samotném předávání 

daru nebude na tuto činnost sama, ale přijdou s ní i děti z mateřské školy v Porubě, které 

si pro naše uživatele připravily i kratší vystoupení. Datum předání a vystoupení bylo 

stanoveno na středu 19.12.2018 od 10 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V daný den se několik desítek uživatelů našeho zařízení dostavilo na představení dětí 

z MŠ a bylo pro ně přichystáno překvapení v podobě vánočního dárku, které rozdávali 

děti. Jednalo se o výše zmiňované obrazy. Naši uživatelé byli příjemně překvapeni a 

šťastní. Všem se to moc líbilo.      

 Mgr. Blanka Janošková    

KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK 

 

Dvakrát týdně dochází tvořit s klienty paní Dagmar Masopustová, bývalá VČA pracovnice, 

která dokáže vyvolat u klientů zájem o výtvarnou činnost. Neustále přináší v tomto směru nové 

nápady a ohromuje nás svými výtvarnými díly. 

Především nadchla klienty 3. a 2. patra, kteří v tomto období s její pomocí tvoří dekoraci k tzv. 

Růžovému plesu. Pomocí papíru, nůžek a lepidla vyrábějí množství růžových růží. 

Všichni přítomní výtvarníci si z ateliéru odnášejí radost z práce, radost ze společného setkání… 

V dalším období se můžeme těšit na práci s hlínou i malování na hedvábí. 

Marcela Losová, DiS. 
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Návštěva dětského oddělení v MNOF 

V prosinci minulého roku, přesněji ve středu 12.12.2018 jsem se s naší uživatelkou paní 

Rakušanovou z 2.patra vydala navštívit Městkou nemocnici v Ostravě- Fifejdy. 

Jeli jsme sem z jediného důvodu, a to předat její vánoční dárek novorozeným miminkům. 

Paní Rakušanová se celý rok pečlivě věnovala pletení a háčkování malých čepiček a 

bačkůrek pro novorozence. 

V minulém roce to bylo již po třetí, co jsme se s balíčkem vydali navštívit dětské 

oddělení. V minulých letech jsme navázali spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě - 

Porubě, ovšem pro rok minulý jsme se rozhodli kontaktovat Městskou Nemocnici 

v Ostravě - Fifejdách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I zde jsme se setkali s vlídným přijetím paní primářky, která od nás balíček přijala. 

Bohužel jsme se nemohli podívat na miminka z důvodu uzavřených oddělení pro 

nemocnost, neboli v inkriminované době byl zákaz návštěv.  

Přesto jsme odcházeli s pocitem naplnění, neboť jsme opět přispěli malým dílem ke 

spokojenosti novorozenců. 

Čepičky a bačkůrky, dle slov paní primářky budou rozděleny mezi miminka, která se 

narodí v následujících týdnech a přispějí tak, k jejich tepelné pohodě. 

Paní Rakušanová opět plete a háčkuje, a tak předpokládám, že i letos navštívíme s malým 

dárkem některou z ostravských nemocnic. 

Mgr. Blanka Janošková 
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V předvečer „Dušiček“ proběhl výlet na hřbitovy, kde naši uživatelé položili květiny, 

zapálili svíčky a zavzpomínali na své drahé zesnulé. Navštívili jsme hřbitovy  

v Heřmanicích, Koblově a Vítkovicích. Tento výlet je již každoroční aktivitou 

umožněnou Domovem pro seniory Kamenec, který poskytl auto s řidičem a doprovod. 

Kamil Kopřiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 11. Výlet na hřbitovy o Dušičkách 
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31. prosince 2018 

 

Skvělý!  S posledním dnem v roce se přišlo rozloučit více než 50 uživatelů do naší 

multifunkční místnosti. 

Především nechyběla dobrá silvestrovská nálada. K oné náladě přispěl silvestrovský 

program, tentokrát v rámci reminiscence, tedy vzpomínek na rok 1977. Pořadem nás 

provázely nejen VČA pracovnice, ale i „nesmrtelný“ Vladimír Menšík. Nechybělo ani 

chutné občerstvení, které si připravili naši uživatelé v rámci týdenní kuchyňky. 

Mnoho zdraví, mnoho radosti, nová přátelství, to si všichni přejeme.  

Příjemný rok 2019 v našem domově!  

Marcela Losová, DiS. 

 
 

 

 

 

 

rekonstrukce  

a dovybavení 

společných 

koupelen D1-

D3, 

modernizace 

dezinfekčních 

místností D1-

D4 
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V rámci Ježíškových vnoučat paní redaktorka Mladé fronty dnes Monika Benešová 

zahájila v prosinci spolupráci s knižním nakladatelstvím v Brně. Rozhodla se splnit přání 

MUDr. Machálkovi, a to, vydat mu knížku. 

Po dva roky v rámci reminiscence společně s Marcelou Losovou, pracovnicí VČA, 

shromažďoval své vzpomínky okořeněné vtipem, radami i povzbuzením pro ostatní 

uživatele, a nejen pro ně. 

 

Těšíme se proto v brzké 

době na novou knížku, 

která je určena nám 

všem. 

O vývoji knížky budeme 

průběžně informovat.  

 

Marcela Losová, DiS. 

 

Připomeňme si týdenní aktivity v na našem zařízení: 
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14. února jsme, my senioři, byli pozváni na Valentýnský karneval do Mieskiego Domu 

pomocy Spolecznej w Rybniku. 

Tamní kulturní místnost byla ke svátku sv. Valentýna vesele vyzdobena. K dobré náladě 

přispěl dobře sestavený zábavný program s dobrou muzikou, tancem i občerstvením. 

Také jsme měli možnost seznámit se s novým panem ředitelem výše uvedeného zařízení.  

Těšíme se i nadále na naši zahraniční spolupráci a setkání s polskými seniory, kteří jsou 

zase pozváni v březnu na náš Růžový ples. 

Marcela Losová, DiS. 
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27. 11. 2018 Výlet do Gorzyc v Polsku 

Tento den jsme se po obědě s uživateli a řidičem vydali do „Domu Spolecznej Pomocy“ 

v Gorzycích v Polsku, na místní slavnost „Andrzejki“. K poslechu i tanci hrálo duo 

z Karviné a mohli jsme zaslechnout nejen polské, ale i české a slovenské písně. Program 

byl bohatý a zábavný, také bylo připraveno občerstvení. Zpět na Kamenec jsme dorazili 

před osmnáctou hodinou.        

 

Další krásné a veselé odpoledne strávili 1. únorový den uživatelé našeho domova na 

plese v polských Gorzycích. Ples masek, neboli "bal maskowy", byl příjemnou 

příležitostí zatančit si a pobavit se s našimi polskými přáteli. Mezi pozvanými hosty byli 

obyvatelé pečovatelského domu „Senior - Ruda Śląska“, 

Kamil Kopřiva       
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Znáte naše zaměstnance? 

Stále nás překvapuje, že i ženy se věnují bojovému umění. 

Právě tomu se do nedávna 

věnovala naše zaměstnankyně 

PSS z D3, paní Gabriela 

Dornaiová. 

Požádali jsme ji, aby nám něco o 

své zálibě řekla: „Jde o jeden 

z nejtvrdších bojových sportů, 

zvaný Thajský box, který byl 

založen roku 1993. Během 

utkání jsou povoleny údery lokty 

a koleny a boj probíhá v kleci. 

„Tento druh boxu jsem začala 

trénovat již ve 14 ti letech a hned 

první zápas v roce 2003 v Mariánských lázních mi zajistil posun vpřed, protože jsem se 

ocitla na stupních vítězů  

a získala jsem třetí místo. Dále se mi dařilo skvěle, většinou jsem získávala v ČR druhé 

místo.“     Děkujeme za rozhovor.                                                      Marcela Losová, DiS 

 

 

 

 

 

 

Velký úspěch! 

Certifikovali jsme „bronzově“ naši 

krásnou místnost pro SNOUZELEN.  

Zvažujeme rozšíření místnosti 

SNOZELEN na 4. oddělení, aby mohla 

být využívána větším počtem uživatelů. 
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Návštěva domova pro seniory ,,Kamenec´´ v rámci projektu Zdravé 5 

 

Dne 28. března, roku 2019 jsme v rámci projektu Zdravá 5 navštívili Domov pro 

seniory Kamenec, který sídlí na Bohumínské ulici. Zdravá 5 je unikátní v tom, že je to 

celorepubliková soutěž, takže se můžou zapojit všichni. Projekt je zaměřen na zdravý 

životní styl, především v oblasti zdravého stravování.  

My jsme se zapojili a zvolili jsme celkem nenáročné a zdravé jídlo – Řecký salát 

s olivami.  Už od samého počátku návštěvy Domova pro seniory jsme byli 

v očekávání, jak asi babičky žijí. Zaměstnanci Domova pro seniory nás vřele přivítali a 

uvedli nás do soukromí babiček – obývacího retro pokoje, z kterého jsme byli v údivu. 

Seznámili jsme seniorky v rámci hodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se 

zásadami zdravého stravování. Našim cílem bylo motivovat seniorky k automatickému 

zapojení se do výroby řeckého salátu a přijetí zásad zdravé výživy. 

Návštěva Domova pro seniory, v rámci projektu Zdravá 5 se nám velice líbila. Jsme rádi, 

že jsme mohli společně s babičkami vytvářet něco zdravého, dobrého a přitom sdílet 

jejich historky z mládí.  

Mgr. Lukáš Smělík 
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ADŽ – zpívání v multifunkční místnosti 

Vážení uživatelé, 

určitě jste zaznamenali v pravidelném úterním společném zpívání, jež je důležitou 

součástí nejen tréninku paměti (slova, melodie), ale i rčení ,,Co Čech, to muzikant“, 

určitou změnu. Záměrem je nejen zpívání známých melodií, ale i zpestřit Vám tyto 

momenty o retrovizuální  projekci záznamů hudebních klipů z 50.- 70.let. Uvedli jsme 

např. úryvky z muzikálu „Kdyby tisíc klarinetů“, klipy s Waldemarem Matuškou apod., 

které se setkaly s kladnou odezvou z vaší strany. Co se dále chystá:  

-muzikálové nahrávky 

-pěvecké duety v populární hudbě 

-hudební klipy z oblasti country a folkové hudby 

-úryvky ze známých operet 

-průřez pěveckým uměním českých a slovenských populárních zpěváků  atd. 

Doufám, že tato nabídka Vás zaujme a bude pro Vás příjemným zpestřením úterních 

dopolední. 

Košárková Eva                  
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V měsíci březnu si 

připomeneme 195. výročí 

narození našeho 

významného českého 

skladatele Bedřicha 

Smetany. V rámci Klubu 

vážné hudby zhlédneme,  

na filmovém plátně, 

komickou operu o třech 

dějstvích na libreto Karla 

Sabiny Prodaná nevěsta. 

Setkání uživatelů, kteří si 

oblíbili poslech vážné hudby, probíhá 1x měsíčně v kulturní místnosti DI. Kromě 

poslechu zařazujeme i filmová představení oper, baletů  

a koncertů v multifunkční místnosti a tím se snažíme zajistit zájemcům pěkný 

divadelní prožitek.                                                                               Radka Řezaninová 

 

Přednášky TIETO 
 

Dobrá spolupráce s firmou TIETO stále trvá. V poslední době jsme mohli vyslechnout 

několik velmi zajímavých a zdařilých přednášek, které přednášející doplnili krásnými 

fotografiemi. Naši uživatelé se mohli dovědět mnoho zajímavostí o takových zemích 

jako je Kurdistán, Srí Lanka, Gruzie a další. Jsme zvědaví, o jakých dalších zemí 

vzdálených či blízkých se dovíme v příštích setkáních. 

           

 

 

 

 

  

 

       Srí Lanka          Gruzie  

                    Petr Polášek 
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TRADICE A ZVYKY O MASOPUSTU 

Období masopustu začíná vždy den po svátku Tří králů, tzn. 7. ledna a končí 

v úterý před popeleční středou. Délka tohoto období je závislá na Velikonocích,  

před kterými církev nabádá k šesti týdnům půstu.  

V minulosti byla masopustní doba přímo napěchována tanečními zábavami, 

zabíjačkami a svatbami. Před tímto obdobím i po něm nebylo možné o těchto veselicích 

vůbec uvažovat. Nebyla svázána s žádnými křesťanskými tradicemi a i proto v minulém 

režimu byla tolerována jako vesnická zábava. 

Maškarní průvody a reje masek jsou rituálem přechodu ze zimního období  

do jara. Vztahují se k jarním zemědělským pracím. V masopustních průvodech  

se vyskytují převážně masky zvířecí, dvojice ženich a nevěsta, těhotné ženy, židé, cigáni 

a cigánky, masky představující příslušníky různých povolání, pohádkové bytosti a masky 

karnevalové. Samotné slovo maska (z latinského masca) znamená duši zemřelého. 

Zvířecí masky mají v sobě skrytý magický, plodonosný význam. Patří mezi ně 

především  medvěd, kozel, koza, kůň (klibna, šiml), turoň (býk), beran, slepice, kohout, 

 prase, novodobě čáp s panenkou v povijanu. 

Medvěd, kozel a turoň představují plodivou sílu, kult mateřství, totemové zvíře. 

Jejich povinností je tančit s hospodyněmi a dospívajícími dívkami – aby byly plodné  
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(aby měly děti). Maska medvěda je rozšířená v Evropě ve slovanských i germánských 

zemích. Funkci má všude stejnou. Nejstarší doloženou podobou medvědí masky je figura 

obalená hrachovinou, později žitnou slámou a nakonec kožešinou. Plodonosný význam 

má  

i svatební pár, tedy ženich s nevěstou, a těhotná žena. Symbolizují naději na nový život.  

(Mnohdy je představitelem nevěsty muž a ženicha žena.) Proto se hlavně o masopustu 

konaly svatební obřady. Žid je starobylá maska, představující kult předků.      

Masopust zpravidla vrcholil posledními třemi dny – masopustní nedělí, 

masopustním pondělkem a úterkem. Ve Slezsku se této zábavě říkalo „ostatky“,  

nebo také „ostatková zábava“, „koněc masopusta“, nebo také „ostatní masopust“.  

„Když ostatky, tuž ostatky, něch se kryncum babsky zadky“. 

Typickým jevem masopustního veselí ve Slezsku bylo tzv. vybírání  

na „kozelka“. Je to starobylá forma finančního příspěvku svobodných dívek na večerní 

taneční zábavě. Ze Slezska je též doloženo chození s „djablem“, postavou, která je 

omotaná slámou (analogie slamáka), na ostatkové pondělí (pondělí před Popeleční 

středou). 

V masopustních průvodech, které v posledních dnech masopustu procházely 

dědinami, byl nejtypičtější postavou na Opavsku a Ostravsku, kromě medvěda, kozel,  

či koza. Proto se konci masopustu říkalo „kozelek“. Tam, kde v průvodu jako hlavní 

postava chodila maska kozla, byl masopust ukončen odsouzením a zabitím kozla. Tam, 

kde se o masopustu vodil medvěd, končila zábava humornou scénkou pochováním basy. 

Mládenci se přestrojili za faráře, ministranty, někteří byli za pozůstalé. Basa se vložila  

do necek a přikryla plachtou. Pan „farář“, mládenec s největší vyřídilkou, inscenoval 

smrt basy. Přítomní plakali nad nebožkou. Nakonec se basa vynášela, někde se u basy  

na znamení konce zábavy povolovaly struny. Zábava pokračovala až do půlnoci,  

ale na popelec se nepřekročilo. 

„To je poslední vešelostˇ, budě pust, budě zas v kapce dostˇ“. 
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Ostrava Masarykovo náměstí 5. 3. 2019 

 

NÁVRAT K TRADICÍM 

Naši senioři, jak na vozíčcích tak bez nich, se letos poprvé podívali na XI. 

Masopust Ostrava konaný na Masarykově náměstí. Shlédli pouliční divadlo, masopustní 

maškary a poslechli si kapelu Rabussa. Okusili i něco ze stánků s domácí zabíjačkou, 

sladkými a slanými pochutinami a lahodnými nápoji. 

        Radka Řezaninová 

 

 

 

 

 

 

Ostrava Masarykovo náměstí 5. 3. 2019 

Radka Řezaninová 
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ZDRAVÝ SVĚT SENIORA NA STOLE 

Péče o stravování je samozřejmě součástí základní zdravotní a sociální péče a z tohoto 

základu se zrodil nápad a realizace projektu „Zdravý svět seniora  

na stole“. Cílem projektu je seznámení uživatelů Domova  

pro seniory Kamenec  

se zdravými jídly české  

a zahraniční kuchyně. Jídlo  

a výživa by měly být ve vyšším věku požitkem, radostí a důvodem společenského 

setkávání. Výstupem projektu, by měl být Receptář, který by měl být různorodý  

a zároveň by měl obsahovat pokrmy dle zásad zdravé výživy.  

Dne 25. 3. proběhla v odpoledních hodinách v multifunkční místnosti našeho zařízení 

tato akce již po šestnácté.  Menu pro 34 přihlášených osob z řad našich uživatelů  

a také rodinných příslušníků připravovaly kuchařky Margarita Tavandzi, Pavlína 

Swiatková a Marta Homolová. Dle rekordního počtu přihlášených uživatelů doufáme, 

že akce sklidila opakovaně úspěch a již nyní plánujeme další menu na akci,  

kterou plánujeme v dubnu před Velikonocemi.  

MENU: 

Tvarůžkový větrníček 

Tvarůžková pivní polévka 

Tvarůžka smažená  

v bramborovém těstíčku 

 

Lehká piškotová roláda  

s tvarohovou šlehačkou 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Zpracovala: NT Šafrancová 
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V poslední chvíli před uzávěrkou našeho zpravodaje přišla zpráva, která všechny jistě 

potěší: dne 17. 4. (středa) v 13:30 hod. proběhne v multifunkční místnosti další akce 

projektu Zdravý svět seniora na stole. Tentokrát se můžete těšit na menu spojené 

s velikonocemi. 

MENU: 

Velikonoční nádivka 

Velikonoční uzená polévka 

Velikonoční vepřová roláda, Bramborové pyré 

Velikonoční muffin 

 

Možní by vás mohlo 

zajímat….. 
Výše starobních důchodů se každoročně zvedá… 

…a zase se připravuje zvýšení.  

V našem zařízení je celkem 196 uživatelů, 

přičemž do 10. tisíc mají pouze 4 osoby, nejnižší důchod je 4.802 koruny.                             

U dalších 62 osob se výše důchodu pohybuje v rozmezí 10 až 14 tisíc korun. Uživatelů 

s výši důchodů mezi 14 až 17 tisíci je nejvíce početná skupina: 99 osob.  Finanční částku 

nad 17 tisíc korun, která nepřekročí 20 tisíc – obdrží měsíčně 26 našich uživatelů. 

A nejvyšší částka nad 20 tisíc (a více) se vyplácí 5 uživatelům, přičemž nejvyšší výše 

jednotlivého starobního důchodu je bezmála 25 tisíc korun měsíčně.  

 

Milena Kantorová 
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ZPRÁVA K PODNĚTŮM PODANÝCH  

v Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě za rok 2018 

 

Naše zařízení -  Domov pro seniory Kamenec, ve Slezské Ostravě se snaží o kvalitní 

poskytování služeb uživatelům. Uživatelé se mohou k této kvalitě vyjadřovat, podávat 

pochvaly, stížnosti nebo podněty ke zlepšení. Tyto podněty jsou nejen zdrojem  

pro zkvalitňování poskytovaných služeb, ale i ověřením toho, jak se uživatelé cítí 

bezpečně při jejich podávání, tzn., že nemají obavu z možného následného sankciování 

ze strany DPS Kamenec za vyjádřenou nespokojenost a ten, kdo podnět, pochvalu  

či stížnost napsal, je vždy informován o tom, s jakým výsledkem bylo s jeho podáním 

naloženo. V případě anonymních stížností je veřejnost informována vyvěšením  

na nástěnkách v zařízení (v každém patře).   

 

Za rok 2018 bylo evidováno celkem 32 pochval nebo poděkování, z nich 28 byl 

obsah pochvaly či poděkování určen pro pracovníky sociálního, ošetřovatelského  

a zdravotnického útvaru, jedna pochvala směřovala na provozní útvar a na stravovací 

útvar 3.  

Za posledních deset let jde o třetí nejvyšší počet pochval nebo poděkování, přičemž 

nejmenší byl v roce 2010, pouhých 9. 

Naopak počet stížností je za sledované desetileté období druhé nejnižší, kdy za rok 

2018 bylo evidováno 10 stížností, zcela nejnižší počet byl 9 v roce 2014 a nejvyšší  

v roce 2012 a to dokonce 23 evidovaných stížností. 
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Z celkového počtu 10 stížností byla vyhodnocena jako oprávněná 1 stížnost, a to jen 

částečně, která se týkala ztráty prádla uživatele a pozdní vydání večeře uživateli. 

K těmto stížnostem byla přijata nápravná opatření týkající postihu zaměstnanců  

a provozních opatřeních. Neoprávněných stížnosti se týkají kupříkladu: zákazu návštěv 

v době chřipkové epidemie, přesun zaměstnanců mezi oddělení, nevhodné chování 

uživatele či zaměstnance, nevhodné stravy a přepravy uživatele.  

Dále byly za rok 2018 evidovány 4 podněty, příkladně: týkající se zajišťování sanitek, 

kdy ovšem tyto zajišťuje lékař a jde o kompetenci ošetřujících lékařů, bez vlivu našeho 

zařízení. Dále se jeden uživatel vyjadřoval k ping-pongu či požadavku na zakoupení 

váhy na potraviny na oddělení, kdy nyní je váha na požádání k dispozici u zaměstnanců 

zařízení. 

Pokud se týká vzkazů z knihy námětů a připomínek, pak za rok 2018 bylo evidováno 

51 vzkazů v knihách námětů a připomínek, přičemž pro srovnání nejméně vzkazů  

a to 35 bylo evidováno v roce 2016 a nejvíce 102 vzkazů v roce 2012. 

Obsahy vzkazů se týkají převážně oblasti stravy, kdy pochval na jídlo je 15  

a připomínek 28, následuje sedm pochval zaměstnance a jedna kritika chování 

uživatele, přičemž vzkazy byly projednány na stravovací komisi, kde formou zápisu 

jsou uvedené odpovědi stravovacího útvaru. Se zápisem jsou uživatelé seznámeni 

vyvěšením na nástěnkách jednotlivých pater.  

Nejvíce aktivních uživatelů v psaní vzkazů jsou uživatelé z oddělení D2, kteří napsali 

většinu z 51 vzkazů a to 34.  

Děkujeme tímto všem uživatelům, kteří se podílejí na zvyšování kvality naší práce. 

 

Fotografie z „Růžového plesu“ – vystupuje náš KAMEŇÁČEK
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Březen, za kamna vlezem…a na ples půjdem☺.   

Hudba, zábava a zpěv!  

Radosti jsme užili, pěkné chvíle prožili.  

Též ve zpěvu se tužili.  

Poděkování veliké všem, kteří se jakýmkoli 

způsobem podíleli  

na přípravě a hladkém chodu této tradiční 

kratochvíle.  

   

                                                                                                                                          

Petr Polášek 

 

 

6. 3. 2019 RŮŽOVÝ PLES 
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Reminiscenční putovní panely 

Vzpomínání je běžnou součástí našeho života, rádi se obklopujeme věcmi z dřívější 

doby. Reminiscence je metoda, jež pomáhá oživit tyto vzpomínky na důležité i obyčejné 

věci a jevy z minulosti. Pro tuto terapii lze využít množství pomůcek, např. fotografie, 

obrázky, předměty, které byly kdysi součástí života našich uživatelů, jakož i rozhovory 

o dřívějších aktivitách, prožitých událostech a zkušenostech. Pro aktivizaci klientů 

našeho zařízení jsou od loňského roku prezentovány na putovních panelech fotografie  

z dob minulých se zaměřením na různá témata, např. reklamní upoutávky na spotřební 

věci počátků 20. století, fotografie činností spojených s přípravou vánočních svátků  

či tradice masopustního období.  

V současnosti na těchto reminiscenčních panelech jsou vystaveny záběry některých 

části města Ostravy z přelomu 19-20. Století až po architekturu doby poválečné. 

 

Eva Košárková 



 

  

 

                                                                                                                                 KAMÍNKY Z KAMENCE – JARO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza spokojenosti spolupracujících osob se způsobem poskytování 

sociální služby v Domově pro seniory Kamenec za rok 2018 

Pro zabezpečení kvalitnějšího poskytování služeb, zjišťuje Domov pro seniory 

Kamenec míru spokojenosti osob, které přicházejí do styku s poskytovanými službami. 

Z výsledku je určena na kolik plní organizace veřejný závazek, jak kvalitní službu 

uživatelům poskytuje a míru partnerství. 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na spokojenost spolupracujících osob (dobrovolníci, 

praktikanti, firmy) se způsobem poskytování sociální služby v naší organizaci,  

přičemž otázky byly koncipovány tak, aby bylo možno zjistit, jak je organizace vnímána 

veřejností.  Jednalo se o anonymní šetření, celoročně dostupné pro všechny 

zainteresované osoby. Do dotazníků se zapojilo 11 rodinných příslušníků,  

1 dobrovolník, 0 dodavatelů, 2 stážisté. Zástupci spolupracujících osob odpovídali 

celkem na 12 otázek, a otázky č. 1 a č. 5 pouze informativní, o jakého respondenta  

se jedná a jakou službu využívá. 

Dotazník byl rozdělen do tří kritérií, kdy první oblastí byla Informovanost                    

o poskytované službě -  v tomto kritériu sledujeme: jak se spolupracující subjekt 

(firma, dobrovolník, praktikant) o našem zařízení dozvěděl, uvedlo plných 75% od jiné 

osoby, následuje 16,5% internet a 8,5% informoval lékař. Na otázku: odkud čerpá 

respondent informace, pak 53% z rozhovorů s pracovníky, 33% z webových stránek  

a 14% z nástěnek. Přičemž plných 100% respondentů ví, na koho se v případě potřeby 

obrátit či podat pochvalu nebo stížnost a taktéž 100% bylo dosaženo u obeznámeností 

se službami, které nabízíme pro veřejnost.  
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Druhé kritérium – Přiměřená komunikace a jednání zaměstnanců – je zaměřeno  

na způsob jednání zaměstnanců se spolupracujícími subjekty, kvalitu komunikace 

zaměstnanců, přístup a vstřícnost zaměstnanců ke spolupracujícím subjektům. 100% 

bylo dosaženo u 4 otázek: Obdržel(a) jste při prvním kontaktu s naším zaměstnancem 

všechny potřebné informace? Poskytují Vám zaměstnanci informace srozumitelnou 

formou? Spolupracují s Vámi zaměstnanci ochotně? Poradili Vám zaměstnanci vždy 

ochotně, nebo doporučili Vám kompetentnějšího pracovník k vyřízení Vašeho 

požadavku? 

U dvou otázek: "Věnují Vám zaměstnanci dostatečnou pozornost?" a " Jste dostatečně 

informován(a) o změnách či organizačních záležitostech v našem zařízení?" byly 

procenta nižší a to 91%. Až na jednoho rodinného příslušníka jsou všichni spokojeni 

s pozorností, srozumitelností, ochotou a rozsahem poskytovaných informací. 

V posledním, třetím kriteriu: Zkvalitnění poskytovaných služeb – sledujeme:  

jak spolupracující subjekt hodnotí kvalitu 

naši poskytované služby, kdy 64% využil 

(a) službu našeho domova pro seniory, 9% 

prádelnu, 9% rehabilitaci a 18% půjčovna 

kompenzačních pomůcek a zároveň 92% 

by spolupracující subjekt doporučil náš 

domov svým známým a myslí si, že 

služby, které našim uživatelům 

poskytujeme, jsou kvalitní. 

Výsledky z dotazníkového šetření jsou platné a relevantní. Pro organizaci jsou podnětné 

ke zvyšování kvality poskytované služby a zdrojem pro zefektivnění práce.  

 

 


