
 

 

 

 

Dotazník spokojenosti 
 

Poradny pro alkoholové a jiné závislosti 
   

Vážená klientko, vážený kliente, 
 

Jelikož chceme, aby služby naší Poradny pro alkoholové a jiné závislosti co nejvíce 

respektovaly potřeby lidí, kteří k nám přicházejí a pomáhaly jim změnit svůj dřívější život, 

chtěli bychom Vás požádat o spolupráci. Pomohlo by nám znát Vaše názory na službu, kterou 

poskytujeme, jelikož vy ji využíváte. Budeme rádi, když nám na níže položené otázky 

napíšete svůj co nejotevřenější komentář.  

Děkujeme.  

 

1.   Jak jste byl(a) spokojen(a) se službami, které P-centrum – Poradna pro alkoholové  

a jiné závislosti nabízí? 

□ velmi   

spokojen 

□ spokojen □ nevím □ nespokojen □ velmi 

nespokojen 

 

2.   Našel/našla jsem tu pomoc, kterou jsem hledal(a). 

□ rozhodně  

souhlasím 

□ souhlasím □ nevím □ nesouhlasím □ rozhodně 

nesouhlasím 

 

3.   Podařilo se mi zorientovat v problematice s kterou přicházím. 

□ rozhodně  

souhlasím 

□ souhlasím □ nevím □ nesouhlasím □ rozhodně 

nesouhlasím 

 

4.   Pracovník mě motivoval a pomohl mi řešit či vyřešit mé problémy. 

□ rozhodně  

souhlasím 

□ souhlasím □ nevím □ nesouhlasím □ rozhodně 

nesouhlasím 

 

5.   Dokázali jsme stanovit cíl mé léčby a kroky k jeho naplnění. 

□ rozhodně  

souhlasím 

□ souhlasím □ nevím □ nesouhlasím □ rozhodně 

nesouhlasím 

 

6.   Při konzultaci jsem potřeboval(a):   

□ vypovídat se □ poradit, podpořit □ zprostředkovat 

kontakty  

□ potvrdit, že 

jednám správně 

□ jiné…………….. 

 
.................................................................................................................................................................................... 
 

7.   Byly mi poskytnuty informace o dalších službách 

□ ANO □ nepotřeboval 

jsem 

□ NE 

 

8. Měl(a) jsem dostatek času na to, abych vyřešil(a) své problémy? 

□ rozhodně  

souhlasím 

□ souhlasím □ nevím □ nesouhlasím □ rozhodně 

nesouhlasím 
 
 

9.   Byla pracovníkem respektována má volba řešení? 

□ ANO □ NE 



 

 

 

 

 
11.   Byl jsem informován o svých právech a dalších důležitých informacích o  

        poskytované službě. 

□ rozhodně  

souhlasím 

□ souhlasím □ nevím □ nesouhlasím □ rozhodně 

nesouhlasím 

 

12.  Informace, které jsem dostal(a), byly užitečné. 

□ rozhodně  

souhlasím 

□ souhlasím □ nevím □ nesouhlasím □ rozhodně 

nesouhlasím 

 

13. Byl jsem informován o své možnosti stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování 

služby v Poradně. 

 

    □  ANO                   □ NE 

 

14. Pomohla vám Poradna dosáhnout co největší samostatnosti?(např. v oblasti vztahů, 

zaměstnání, rozhodování o běžných každodenních záležitostech apod.) 

 

    □ANO                          □SPÍŠE ANO                      □SPÍŠE NE             □NE 

 

 

15.   Co vám na našich službách připadalo důležité a užitečné? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

16.   Co vám naopak připadalo zbytečné a vadilo vám? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

17.   S jakými pocity jste z konzultace odcházel(a)? Pokud jste k nám docházel(a) 

opakovaně, vaše obvyklé či opakované pocity z konzultací s vaším klíčovým 

pracovníkem ( terapeut, sociální pracovník)? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

18.   Co byste si představoval(a) jinak? (př: termíny konzultací, frekvenci atd..)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Za spolupráci a vyplnění velmi děkujeme! 


