
Hodnocení průběhu sociální služby klientem za rok 2011 

 

Bydlení: 

1) Mám možnost odejít do chráněného nebo podporovaného bydlení? 

2) Mohu bydlet se svým partnerem? (dle dispozic DOZP) 

3) Vyhovuje mi má domácnost? 

4) Vyhovuje mi můj pokoj? 

5) Mohu si vybavit pokoj podle sebe? 

6) Mohu si zamknout pokoj? 

7) Mám klíče od své domácnosti? 

8) Mohu vykonávat osobní hygienu podle své potřeby? 

9) Vstávám a odpočívám podle své potřeby? 

 

Volný čas: 

1) Mám možnost dělat, co mě baví? 

2) Mohu jít ven, kdy potřebuji? 

3) Mohu si sám vybrat, kde chci trávit rekreaci? 

4) Mohu si sám nakoupit? 

5) Mohu sám hospodařit s dohodnutou částkou (kapesným)? 

6) Když se chci něco naučit, mám koho požádat? 

7) Mám z něčeho strach? 

 

Zaměstnání: 

1) Mám zaměstnání? 

Odpověď Ne 

a. Mám možnost se připravovat na budoucí zaměstnání? 

b. Mám možnost spolupracovat i s jinými organizacemi? 



c. Mám možnost získat zaměstnání nebo pracovní rehabilitaci? 

d. Mohu i zaměstnání nebo pracovní rehabilitaci odmítnout? 

Odpověď ANO 

e. Mám pracovní smlouvu? 

f. Pobírám mzdu? 

g. Mohu ukončit pracovní smlouvu? 

h. Mám možnost spolupracovat i s jinými organizacemi? 

 

Spokojenost se zaměstnanci PP: 

1) Mám možnost si vybrat svého klíčového pracovníka? 

2) Mám možnost změnit svého klíčového pracovníka? 

3) Pomáhá mi můj klíčový pracovník plnit má přání? 

4) Jsem spokojen se zajištěnou zdravotní péčí? 

 

Dodržování práv: 

1) Když se mi něco nelíbí, mám možnost si o tom promluvit? 

2) Mám možnost diskuze, debaty? 

3) Vím, jak podat stížnost? 

4) Mohu podat žádost o navrácení způsobilosti k právním úkonům? 

5) Mohu mít partnerský vztah? 

 

Strava: 

1) Mám možnost tvořit jídelní lístek? 

2) Mám možnost domluvit si jiné jídlo, pokud nejím to, co je na jídelníčku? 

3) Mám možnost pomáhat s přípravou jídla? 

4) Mám možnost zvolit si, kdy chci jíst? 

5) Chutnají mi jídla, která se vaří? 



6) Mám možnost výběru z více druhů nápojů? 

 

Využívání služeb mimo DOZP: 

1) Mohu využívat služeb i mimo DOZP? ( kadeřnice, pedikúra, kino…) 

2) Pokud potřebuji, je mi umožněn doprovod? 

 

V Ústí nad Labem, dne: 

 

 

……………………………………..           ……..……………………………… 

      klient/klientka            pracovník 

 

 

 

 

 

 

 


