Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti prijímateľov sociálnej
služby s poskytovanou stravou v Dome pokojnej staroby n.o ., Gbely
Použitou metódou prieskumu bol dotazník, ktorý bol rozdaný cieľovej skupine.
Cieľovou skupinou dotazovania boli klienti nášho zariadenia.
Prieskum bol realizovaný v budove na Hudecovej ulici, v období od 1.3.2019 – 19.4.2019.
Dotazník bol anonymný. Dotazník nám vyplnilo 5 klientov nášho zariadenia.
Vyhodnotenie odpovedí na jednotlivé otázky dotazníka:
1. Ste spokojný/á s veľkosťou porcií?

spokojnosť s veľkosťou porcií
0%

áno
nie

5; 100%

Z uvedeného grafu je zrejmé, že všetci respondenti sú spokojní s veľkosťou porcií jedál.
2. Ste spokojný/á s kvalitou podávaných jedál?

spokojnosť s kvalitou jedál

1; 25%
áno
nie
3; 75%

Väčšina klientov je spokojná s kvalitou podávaných jedál. Jeden klient odpovedal, že nie je
a jeden klient neodpovedal na otázku vôbec.
3. Ste spokojný/á s chuťou podávaných jedál?

spokojnosť s chuťou jedál

2; 40%

áno
3; 60%

nie

Ako vidieť na grafe, traja respondenti odpovedali na otázku kladne. Dvaja respondenti nie sú
spokojní s chuťou podávaných jedál. Jeden respondent uviedol, že často sa v jedálničku
opakujú omáčky a šťavy, ktoré sú sladké. Vyslovil želanie menej sladkého jedla.
Druhý nespokojný respondent uviedol, že jedlo by malo byť viac dochutené.
4. Privítali by Ste rozšírenie ponuky podávaných jedál?

rozšírenie ponuky jedál
0; 0%

áno
nie
5; 100%

Na grafe vidíme, že všetci respondenti odpovedali, že by privítali rozšírenie ponuky jedál.

5. Ak áno, čo by Ste v ponuke jedál najviac uvítal/a?

doplnený druh jedla
1; 8%
1; 8%

1; 9%

biele mäso
1; 8%
1; 8%

bravčové mäso
ryby
zelenina
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syry
múčne jedlá
4; 34%

iné

Z tejto dotazníkovej otázky vidno, že najviac by si respondenti žiadali pridať do jedálnička
syry a zeleninu. Na otázku iné odpovedal jeden respondent, že by si prial zaradiť do
jedálnička pirohy a gule.
6. Vaše ďalšie námety, postrehy a pripomienky?
Na túto otázku odpovedali traja respondenti.
1. respondent odpovedal ,že by si želal menej sladkého jedla pre diabetikov.
2. respondent by si želal pestrejšie jedlo. Častejšie opekané zemiaky, francúzske
zemiaky, španielsky vtáčik, ryžový nákyp.
3. respondent sa vyjadril tak, že mu vadí veľkosť porcie raňajok a desiatej podávaná
v stredu. Pričom tvrdí, že na raňajky je podávaný len jeden koláč a desiatu len
jablko, čo nestačí na zasýtenie.

Výsledky dotazníka budú prejednané na najbližšom zasadnutí samosprávy prijímateľov za
prítomnosti riaditeľky, hlavnej sestry a sociálnej pracovníčky zariadenia.

V Gbeloch dňa 30.4.2019

