Vyhodnocení dotazníku
se službami pověřené osoby
Mgr. Renaty Hrochové
Respondenti jsou pěstouni, kteří mají sepsanou dohodu v roce 2016 a 2017.
Odpovědi dotazníku byly realizovány na jaře 2018.

Otázka č.1
Jak vnímáte spolupráci s mou osobou (organizací) při poskytování práv
a povinností vyplývajících z uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče?
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Otázka č.2
(Prostor pro komentáře)
ODPOVĚDI:
Super
P. Hrochová je úžasná, přednášky jsou perfektní, výstižné, humorné, zábavné.
Organizace vedena srdcem, přátelská, možnost poznání nových přátel. Pozitivní
hodnocení víkendových pobytů.
Organizace vedena srdcem, poradí, pomůže slovem, činy.
Je možnost kdykoli volat a obrátit se o radu, je k dispozici.
Jsem spokojen.
Osobní kontakt, osobní přístup.
Profesionální a lidský přístup ke klientům.
Jsem se vším spokojená.
Mohu kdykoli volat, poradit se
Školení probíhá v přátelské atmosféře, vše s humorem, prvotřídní úroveň a kdykoli
poskytnuta profesionální pomoc, rada, doporučení.

Otázka č.3
Jak vnímáte spolupráci se svým klíčovým pracovníkem? Hodnotíte paní
Renatu Hrochovou

Graf: otázka č.3
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Otázka č.4
Co vám chybí při spolupráci s klíčovým pracovníkem nebo jinými
odbornými pracovníky?)

ODPOVĚDI:
Nic, vždy se domluvíme dle potřeb.
Nic, v případě potřeby ihned vyřešíme.
Vše v pořádku.
Nic nechybí – ve všem nám vychází vstříc.
Zatím jsem nic nenašel.
Plná spokojenost.
S paní Hrochovou je výborná spolupráce.
Nechybí nic, jsme spokojeni.
Mám všechny potřebné informace.

Otázka č.5
Jak vnímáte nabídku vzdělávání v oblasti výchovy a péče o dítě s ohledem
na Vaše aktuální potřeby?
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Otázka č.6
Jaká témata Vám scházejí?
Žádné komentáře ani připomínky

Otázka č.7
Jaké formy vzdělávání preferujete?


Pobytové, např. u moře
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Otázka č. 8
Využíváte možnosti zajištění hlídání dítěte/dětí v době Vašeho vzdělávání?
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Otázka č.9
Pokud využíváte hlídání dítěte/dětí v době Vašeho vzdělávání, uveďte
prosím, jak jste se službou spokojen(a)?

Graf: otázka č.9
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Otázka č.10
(V případě Vaší nespokojenosti uveďte prosím, co Vám nevyhovuje?)

ODPOVĚDI:
Se vším spokojená.
Děti jsou velmi šťastné a paní na hlídání se věnují dětem velmi dobře.

Otázka č.11
Jak vnímáte podporu naší organizace v případě zajištění krátkodobé
respitní péče?
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Otázka č.12
Jak vnímáte podporu naší organizace v případě zajištění dlouhodobé
respitní péče?
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Otázka č.13
Pokud dochází k asistovaným kontaktům mezi dítětem, o které pečujete a
jeho biologickou rodinou, jak vnímáte spolupráci z mé strany při zajišťování
těchto kontaktů?

Graf: otázka č.13
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Pokud dochází ke kontaktům, jaká je spolupráce?

Graf: Otázka č.13 A - dochází ke kontaktu
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Otázka č.14
Co vám chybí při spolupráci s mou osobou?

ODPOVĚDI:
Nic nechybí, jsem spokojená, naprostá spokojenost.
Děkuji za to, že jsi – jsi na správném místě.
Díky za podporu, za rady, ochotu vždy pomoci, za úsměv, krásné víkendovky,
za vše, co pro nás děláš.
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Otázka 15
Co byste mi rádi sdělili?

ODPOVĚDI:
Je to super, jen tak dál.
Jsi super.
Velké poděkování.
Zůstaň stále taková, jak jsi – citlivá, lidská, kamarádská, je mi ctí, že jsem tě
poznala.
Mám ráda paní Hrochovou, ve všem mi vyhoví.
Perfektní práce.
Jsme rádi, že jsme tě poznali.
Díky za individuální přístup k naší rodině, zejména dětem.
Jsi super.
Dík.
Jsi úžasná žena.
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