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Úvod 

 
 

Tato závěrečná zpráva předkládá výsledky analýzy uživatelů sociálních služeb působících na Vizovicku 

a Slušovicku. A byla zpracována jako součást projektu „Podpora procesu komunitního plánování 

sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku“ (KPSS), registrační číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006532, které realizuje MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  

 

Jedná se o jednu z pěti analýz, které byly zpracovány v roce 2018 v rámci projektu KPSS: 

• Sociodemografická analýza: Shrnuje nejdůležitější statistická data o obyvatelstvu ORP Vizovice 

s důrazem na problematiku sociálních služeb a cílové skupiny projektu komunitního plánování 

sociálních služeb. 

• Analýza poskytovatelů sociálních služeb: Shrnuje tvrdá data o sociálních službách působící 

v ORP Vizovice. Zjišťuje ale rovněž názory samotných poskytovatelů na problémy, se kterými 

se jejich služby a klienti potýkají a na směrování dalšího vývoje sociálních služeb v ORP Vizovice. 

• Analýza zdrojů: Shrnuje údaje o příjmech, výdajích a jejich vývoji za jednotlivé poskytovatele 

a sociální služby v ORP Vizovice.  

• Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb: Zaměřuje se na názory klientů sociálních služeb 

v ORP Vizovice. Jejich zkušenosti se sociálními službami i v životě mimo ně. A možnosti dalšího 

rozvoje služeb z pohledu klientů.  

• Anketa pro laickou veřejnost: Zjišťuje názory veřejnosti na kvalitu života v jednotlivých obcích 

a problémy veřejnosti, ve vztahu k sociálním službám a sociálním problémům.  

 

Cílem všech těchto analýz je získat informace o stavu a nedostatcích sociálních služeb v ORP Vizovice. 

Které budou sloužit jako podklad pro rozhodování jednotlivých pracovních skupin v projektu 

komunitního plánování sociálních služeb a k sestavení komunitního plánu. 
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Poznámky k metodice průzkumu 

Tato analýza vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi uživateli všech sociálních 

služeb působících v ORP Vizovice.  

Byly osloveny stejné služby, které jsou zahrnuty v analýze poskytovatelů. Celkově bylo tedy osloveno 

19 poskytovatelů, kteří dohromady zajišťují 26 sociálních služeb, a byli požádáni, aby svým klientům 

doručily dotazníky k vyplnění a ty následně vybrali a předali k vyhodnocení.  

V ORP působí poměrně velké množství sociálních služeb a některé z nich mají vysoký počet klientů. 

Dotazníky nebyly tedy předány všem klientům, kvůli přílišné náročnosti na zpracování takového 

množství dat.  

Byl proto stanoven strop na počet dotazníků za službu. Poskytovatelé s větším množstvím klientů měli 

získat 25 vyplněných dotazníků z každé své služby. U menších služeb, které mají méně klientů, pak tolik 

dotazníků, kolik se jim podaří získat. Vyplnění dotazníků bylo pro klienty pochopitelně dobrovolné. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o analýzy pro potřeby ORP Vizovice, dotazníky neměly být dávány všem 

klientů, ale jen těm, kteří pochází přímo z ORP Vizovice. Klienti nepocházející z ORP by sice mohli 

hodnotit dané služby, ale nemohli by se vyjádřit k situaci v ORP a jeho obcích, což tato analýza rovněž 

sleduje. Proto jsou tito klienti z dotazování vyjmuti.  

Ne všechny služby ale dodaly vyplněné dotazníky. Mohlo to být dáno i nízkým počtem klientů z ORP, 

jejich horší dostupností či ochotou vyplňovat dotazník. Řada služeb také dodala dotazníky ale v nízkých 

počtech. V následující tabulce je přehled všech oslovených poskytovatelů a sociálních služeb a rovněž 

počet dotazníků, které byly v jednotlivých službách vyplněny. Barevně jsou označeny služby, za které 

nebyl dodán žádný dotazník, ty v následující analýze již nijak nefigurují.     

V této zprávě jsou výsledky souhrnně za všechny klienty, ale i za jednotlivé služby. U výsledků za 

jednotlivé služby je potřeba vzít v úvahu, že tam, kde dotazník vyplnilo minimum klientů, nelze takové 

výsledky brát jako směrodatné pro hodnocení dané služby. U služeb, ze kterých je větší množství 

dotazníků, ale mohou přinést užitečné závěry o daných službách.  
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Přehled sociálních služeb zapojených do průzkumu 

Poskytovatel/Služba identifikátor 
Počet 

odevzdaných 
dotazníků  

ABAPO 

Osobní asistence 4200668 1 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Odborné sociální poradenství 7290495  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 9542194 2 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 

Intervenční centra 1831726  

Odborné sociální poradenství 5261987  

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje 

Odborné sociální poradenství 3852178  

Tlumočnické služby 8437310  

Česká unie neslyšících 

Tlumočnické služby 5839760  

Dětské centrum Zlín 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2919461 1 

Diakonie ČCE - středisko Vsetín 

Odlehčovací služby 6473479 2 

DOMINO cz 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2899284  

Domov Na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 3277845 25 

Dotek 

Odlehčovací služby 4879046 7 

Pečovatelská služba 3913967 18 

Charita Zlín 

Odborné sociální poradenství 2352914 1 

Linka SOS Zlín 

Telefonická krizová pomoc 8007757  

NADĚJE 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1146538  

Sanatorium Topas 

Domovy se zvláštním režimem 6727370  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

Odborné sociální poradenství 2500401  

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

2026800  

Společnost Podané ruce 

Terénní programy 8952114 1 

Středisko rané péče EDUCO Zlín 

Raná péče 5397990 3 

Tyfloservis 
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Sociální rehabilitace 7545861 1 

Unie Kompas 

Odborné sociální poradenství 9395569  

Za sklem 

Odborné sociální poradenství 3433603  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7560110  

Sociální rehabilitace 6095226  
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Struktura respondentů  

Dotazník vyplnilo celkem 62 uživatelů sociálních služeb. Průměrný věk respondentů je 68 let. 

Nejmladšímu je 31 let, nejstaršímu respondentovi je 91 let. Z celkového počtu 62 respondentů je 8 % 

mladších 41 let a respondenti ve věku 41 - 64 let tvoří 25 %. Nejvíce jsou zastoupeni senoři, tedy 

respodenti ve věku 65 let a více, kteří tvoří 67 % vzorku.   

Struktura respondentů podle věku 

 

 

Mezi respondenty převažují ženy. Dotazník vyplnilo 25 mužů a 37 žen. Ženy tak tvoří 60 % respondentů 

a muži 40 %. Muži se dožívají nižšího věku a mezi staršími lidmi jich je méně než žen.  S ohledem na věk 

většiny respodentů, tak převahu žen lze očekávat.     

Struktura respondentů podle pohlaví 

 

18 - 40 let
8%

41 - 64 let
25%

65 let a více
67%

Muž
40%

Žena
60%
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Nejvíce jsou zastoupeni respondenti s Hrobic, kteří představují 45 %. Většinou se jedná o klienty domu 

pro osoby se zdravotním postižením, který provozuje Domov na Dubíčku. Druhá obec, která má větší 

zastoupení jsou pak Vizovice, kdy respondenti z této obce tvoří 21 %. Následují obce Jasenná a 

Slušovice, ze kterých pochází ale již jen 4 a 3 respondenti. Respondenti z ostatních obcí pak tvoří 

zbývajících 23 %, přičemž z většiny obcí pochází vždy jen jeden respondent.  

Struktura respondentů podle bydliště 

 

Respondenti byli požádáni, aby se zařadili pod vybrané cílové skupiny, s ohledem na služby, které 

využívají. Jeden respondent se mohl zařadit pod více skupin (například jako zdravotně postižený a 

senior). Protože jednotlivé cílové skupiny nejsou jednoznačně vymezeny, kdy by bylo každého 

respondenta možno zařadit pouze do jedné. Součet podílů v následujícím grafu tak netvoří 100 %, ale 

150 %, kdy část respondentů se zařadila pod více než jednu skupinu. Nejčastěji se respondenti označili 

za osoby se zdravotním postižením (74%) a seniory (48 %). Ostatní cílové skupiny jsou zastoupeny 

výrazně méně často.  

Struktura respondentů podle cílových skupin 

 

Hrobice
45%
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21%
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6%
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Mezi respondenty se zdravotním postižením se nejčastěji vyskytují takoví, kteří mají duševní postižení 

(59 %). Těsně následují respodenti s tělesným postižením (52 %). Zastoupeni jsou ale respodentni se 

všemi druhy postižení. Součet hodnot v grafu opět netvoří 100 %, ale 137 %, protože část respodnentů 

má více než jeden druh postižení. 

Struktura respondentů se zdravotním postižením podle druhu postižení 

 

 

Následující tabulka obsahuje vedle počtu dotazníků z jednotlivých služeb podíl žen mezi respondenty 

dané služby. Dále pak průměrný věk respondentů a z jaké obce pochází tito respondenti nejčastěji. 

 
Struktura respondentů podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba 
Počet 

klientů 
Podíl 
žen 

Věk 
Nejčastější 

bydliště 

ABAPO 

Osobní asistence 1 0% 71 Vizovice 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 50% 35 Vizovice 

Dětské centrum Zlín 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 1 100% 47 Lutonina 

Diakonie ČCE středisko Vsetín 

Odlehčovací služby 2 100% 82 Jasenná 

Domov na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 52% 64 Hrobice 

Dotek 

Odlehčovací služba 7 86% 83 Více obcí 

Pečovatelská služba 18 61% 80 Vizovice 

Charita Zlín 

Odborné sociální poradenství 1 100% 43 Vizovice 

Společnost Podané ruce 

7%

9%

11%

52%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mentální

Zrakové

Sluchové

Tělesné
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Terénní programy 1 0% 32 Vizovice 

Středisko rané péče EDUCO Zlín 

Raná péče 3 33% 42 Více obcí 

Tyfloservis 

Sociální rehabilitace 1 100% 51 Trnava 
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Návrhy na pomoc cílovým skupinám 

Když se respondenti zařadili pod jednotlivé cílové skupiny, byli dotázáni, co by se pro tyto skupiny 

mohlo udělat, aby se jim žilo lépe. Komentáře se vztahovaly zejména k osobám se zdravotním 

postižením a seniorům, což vychází ze složení respondentů, kde tyto dvě skupiny dominují.   

Většinu komentářů k této otázce uvedli klienti domova pro osoby se zdravotním postižením 

provozovaného organizací Domov na Dubíčku, který se nachází v Hrobicích.  

• Aby byly dostupnější obchody a služby (bezbariérový přístup). 

• Bydlet ve Vizovicích. 

• Chtěla bych žít ve městě. 

• Lepší dostupnost. 

• Líbilo by se mi více obrázků na zeď. 

• Není tady obchod, zřídit obchod. 

• Pracovní příležitosti. 

• Pracovní terapie. 

• Samostatný pokoj. 

• Snížení cen potravin, služeb, dostupnost služeb. 

• Sociální byty. 

• Víc peněz. 

• Více obchodů. 

• Více zábavy pro seniory. 

• Vznik chráněného bydlení. 

• Zrušit vlakové nádraží. 

• Zřídit obchod. 

Mimo uživatelů této služby, ostatní uvedli již jen několik málo komentářů. Jejich kompletní přehled je 

uveden níže.  

• Opravit a zlepšit chodníky 

• Pomoc při úklidu, umývání oken, nákupu. 

• Provoz v nočních hodinách i o víkendu (pozn.: klient terénních programů Společnosti podané 

ruce). 

• Stacionář. 

• Víc aktivit pro seniory a víc pečovatelek - kvalitně ohodnocených. 

• Zázemí pro rodiny s dětmi. 

• Zlepšení situace pro rodiny s dětmi, bydlení. 
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Využívání sociálních služeb 

Většina respondentů využívá sociální službu nepřetržitě nebo denně (71 %) a dalších 19 % ji využívá 

alespoň jednou do týdne. Respondenti, kteří by službu využívali jen několikrát do měsíce, tvoří 10 %. 

Žádný respondent neuvedl, že by službu využíval méně často než jednou za měsíc.   

Četnost užívání služby 

 

Co do délky užívání služby, převažují mezi respondenty ti, kteří ji využívají menší počet let. Rok a méně 

využívá danou službu 19 % respondentů, méně než tři roky 28 % a 4 až 5 let dalších 10 %. Je tu ale 

skupina respondentů, kteří svou službu využívají dlouhodobě, 29 % respondentů využívá službu 11 a 

více let.   

Doba užívání služby 

 

 

Nepřetržitě 
nebo denně

71%

Alespoň jednou 
týdně
19%

Alespoň jednou 
měsíčně

10%

1 rok a méně
19%

2 - 3 roky
28%

4 - 5 let
10%

6 - 10 let
14%

11 let a více
29%
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Následujcí tabulka obsahuje procenta respondentů rozdělených podle toho, jak často službu využívají, 
a průměrný počet roků, po kterou služby využívají.  
 

Frekvence a průměrná doba využívání jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba 
Počet 

klientů 
Denně Týdně Měsíčně 

Průměr 
roků 

ABAPO 

Osobní asistence 1 0% 100% 0% 3,0 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 0% 50% 50% 2,0 

Dětské centrum Zlín 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 1 0% 100% 0% 1,0 

Diakonie ČCE středisko Vsetín 

Odlehčovací služby 2 50% 50% 0% 2,0 

Domov na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 100% 0% 0% 13,6 

Dotek 

Odlehčovací služba 7 100% 0% 0% 1,5 

Pečovatelská služba 18 61% 33% 6% 4,5 

Charita Zlín 

Odborné sociální poradenství 1 0% 0% 100% 0,5 

Společnost Podané ruce 

Terénní programy 1 0% 100% 0% 4,0 

Středisko rané péče EDUCO Zlín 

Raná péče 3 0% 0% 100% 1,3 

Tyfloservis 

Sociální rehabilitace 1 0% 100% 0% 14,0 
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Většina respondentů uvádí, že využívají svou službu tak často, jak jim vyhovuje. Pouze 4 (7 %) 

respondenti uvedli, že jim to nevyhovuje, že by ji rádi využívali častěji. Vyskytují se tedy uživatelé, kteří 

z nějakého důvodu využívají službu méně často, než by chtěli. Není to běžně rozšířený jev, ale nejedná 

ani o jev zcela ojedinělý.  

Nedostatečné využívání služby 

 

 

 

Následující tabulka obsahuje podíly respondentů z jednotlivých služeb, kteří je nevyužívají tak často, 

jak by chtěli. Tento podrobný pohled ukazuje, že 3 ze 4 takových respondentů jsou klienty pečovatelské 

služby, kterou zajišťuje organizace Dotek.  

Respondenti, kteří službu nevyužívají tak často, jak by chtěli, byli dotázáni, co jim v tom brání. Dva 

respondenti pečovatelské služby uvedli následující důvody.    

• Někdy bych využila soboty a neděle. 

• Jsem pořád nachlazená. 

Respondent terénního programu organizace Společnost podané ruce pak uvedl jako důvod, že služba 

nefunguje přes víkendy, takže je v tyto dny nemůže využít.   

• Protože kluci nepracují o víkendu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Využívá tak 
často, jak 
potřebuje

93%

Nevyužívá tak 
často, jak 
potřebuje

7%
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Podíl respondentů, kteří nevyužívají službu tak často, jak by chtěli, podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba Počet klientů Nevyužívá 

ABAPO 

Osobní asistence 1 0% 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 0% 

Dětské centrum Zlín 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 1 0% 

Diakonie ČCE středisko Vsetín 

Odlehčovací služby 2 0% 

Domov na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 0% 

Dotek 

Odlehčovací služba 7 0% 

Pečovatelská služba 18 18% 

Charita Zlín 

Odborné sociální poradenství 1 0% 

Společnost Podané ruce 

Terénní programy 1 100% 

Středisko rané péče EDUCO Zlín 

Raná péče 3 0% 

Tyfloservis 

Sociální rehabilitace 1 0% 

 

 

 

  



15 
 

Respondenti byli rovněž dotázáni, zda znají někoho, kdo by měl využívat jejich službu, ale nevyužívá. 

Podíl takových respondentů je poměrně nízký, i když vyšší, než u minulé otázky. Kladně zde odpovědělo 

10 (17 %) respondentů.  

Podíl klientů, kteří znají někoho, kdo by měl využívat danou službu, ale nevyužívá 

 

 

 

Rozdělení podle služeb ukazuje, že respondenti, kteří znají někoho, kdo by měl službu také využívat, 

ale nevyužívá, jsou roztroušeni po většině služeb. U některých služeb je z podstaty větší šance, že se 

jejich klienti stýkají s lidmi v podobné situaci, tedy přítomnost takových respondentů neukazuje přímo 

na problém.  

Podíl klientů, kteří znají někoho, kdo by měl využívat danou službu, ale nevyužívá 

Poskytovatel/Služba Počet klientů 
Zná někoho 

takového 

ABAPO 

Osobní asistence 1 100% 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 0% 

Dětské centrum Zlín 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 1 0% 

Diakonie ČCE středisko Vsetín 

Odlehčovací služby 2 100% 

Domov na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 9% 

Dotek 

Odlehčovací služba 7 0% 

Pečovatelská služba 18 6% 

Charita Zlín 

Nikoho 
takového nezná

83%

Někoho 
takového zná

17%
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Odborné sociální poradenství 1 100% 

Společnost Podané ruce 

Terénní programy 1 100% 

Středisko rané péče EDUCO Zlín 

Raná péče 3 67% 

Tyfloservis 

Sociální rehabilitace 1 0% 

 

Respondenti byli ale dotázáni i na důvod, proč jejich známí službu nevyužívají. To už může ukazovat na 

určité překážky. Důvod uvedlo pouze 5 z 10 respondentů, kteří takové lidi ve svém okolí mají.  Jejich 

komentáře jsou uvedeny v následující tabulce.  

Důvody, proč nevyužívají službu 

Poskytovatel/Služba Komentáře 

ABAPO 

Osobní asistence • Neví o ní. 

Diakonie ČCE středisko Vsetín 

Odlehčovací služby 
• Pečuje rodina. 

• Stará se o ni rodina. 

Domov na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

• Neví o ní. 

Charita Zlín 

Odborné sociální poradenství • Mají strach, co by tomu řekli ostatní. 
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Odkud se o službě dozvěděli 

O službě, kterou respondenti využívají, se nejčastěji dozvěděli od někoho, kdo patří do skupiny, 

označené jako jiní odborníci. Jedná se odborníky mimo lékaře a úředníky. Do této skupiny patří 

například pracovníci jiných sociálních služeb. Tuto možnost uvedlo 36 % respondentů. Další v pořadí 

byli uváděni rodinní příslušníci (27 %). V součtu tyto dva zdroje informací o službě uvedla většina 

respondentů (63 %). Ostatní možnosti byly uváděny výrazně méně často. Jako třetí byli zmiňováni lékaři 

(11 %), dále pak uživatelé daných služeb (7 %), známí (7 %) a úředníci (7 %). Zdroje informací jako média 

či internet tvoří zanedbatelný podíl.  

Odkud se respondenti o službě dozvěděli 

 

 

Z grafu je patrné, že naprostá většina respondentů se o službě dověděla od konkrétního člověka. 

Neosobní zdroje informací jako jsou média nebo internet, jsou uváděna naprosto minimálně. Většinou 

se respondenti o službě dozvěděli od nějakého odborníka (lékaři, úředníci nebo jiní odborníci). Je jako 

zdroj informací uvedlo 55 % respondentů. Laiky (rodina, známí nebo uživatelé služeb) jako zdroj zmínilo 

42 % respondentů.  

Situace se u jednotlivých služeb liší. U různých služeb hrají jednotlivé zdroje různou roli. Výsledek je 

tedy dán složením vzorku, kdy mezi respondenty dominují uživatelé tří určitých služeb. Následující 

tabulka obsahuje podíl klientů z jednotlivých služeb, rozdělených podle zdrojů, ze kterých se o službě 

dověděli. A je vidět, že u každé z této trojice služeb mají jednotlivé zdroje zcela jinou váhu.   

  

36%

27%

11%

7%

7%

7%

2%
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Odkud se respondenti o službě dozvěděli 

Poskytovatel/Služba 
Počet 

klientů 
Klienti Rodina Známí Lékař Úředník 

Jiný 
odborník 

Média Internet Ostatní 

ABAPO 

Osobní asistence 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Dětské centrum Zlín 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 1 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Diakonie ČCE středisko Vsetín 

Odlehčovací služby 2 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Domov na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 0% 13% 4% 9% 0% 65% 0% 4% 4% 

Dotek 

Odlehčovací služba 7 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pečovatelská služba 18 15% 31% 23% 15% 8% 8% 0% 0% 0% 

Charita Zlín 

Odborné sociální poradenství 1 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Společnost Podané ruce 

Terénní programy 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Středisko rané péče EDUCO Zlín 

Raná péče 3 0% 0% 0% 33% 0% 67% 0% 0% 0% 

Tyfloservis 

Sociální rehabilitace 1 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Spokojenost se službou  

Celkově mezi respondenty jednoznačně převládá spokojenost s jejich sociálními službami. Že je velmi 

spokojeno uvedlo 67 % a dalších 25 % uvedlo, že je s jejich sociální službou spíše spokojeno. Neutrální 

možnost tak napůl volilo 6 % a pouze 1 respondent (2 %) odpověděl, že je spíše nespokojen. Žádný 

respondent neuvedl, že je velmi nespokojen.  

Celková spokojenost se službou 

 

V následující tabulce je přehled hodnocení spokojenosti za jednotlivé služby. Vedle počtu respondentů 

z dané služby tabulka obsahuje průměrnou spokojenost a podíl spokojených respondentů. 

Celková spokojenost se službou podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba Počet klientů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

ABAPO 

Osobní asistence 1 1,0 100% 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 1,0 100% 

Dětské centrum Zlín 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 1 1,0 100% 

Diakonie ČCE středisko Vsetín 

Odlehčovací služby 2 1,0 100% 

Domov na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 1,7 88% 

Dotek 

Odlehčovací služba 7 1,7 71% 

Pečovatelská služba 18 1,2 100% 

Charita Zlín 

Odborné sociální poradenství 1 1,0 100% 

Společnost Podané ruce 

Velmi spokojen
67%

Spíše spokojen
25%

Tak napůl
6%

Spíše 
nespokojen

2%
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Terénní programy 1 2,0 100% 

Středisko rané péče EDUCO Zlín 

Raná péče 3 1,0 100% 

Tyfloservis 

Sociální rehabilitace 1 1,0 100% 

 

Respondenti mohli případně uvést, co jim na službě vadí nebo co by se mohlo zlepšit. Takových 

komentářů se sešlo celkem 15, ze čtyř sociálních služeb. Tedy komentář uvedla necelá čtvrtina 

respondentů.  Při takové míře spokojenosti se ovšem dá očekávat, že nebude velké množství 

zásadnějších stížností. Návrhy nemají žádné společné téma napříč službami, které by šlo zobecnit. Na 

komentáře je tak lepší se dívat z pohledu jednotlivých služeb. Následující tabulka, zahrnuje všechny 

návrhy rozdělené podle služeb. Pokud není v tabulce určitá služba uvedena, pak k ní nebyl napsán 

žádný komentář.  

Problémy a návrhy na zlepšení podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba Komentáře 

Domov na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

• Častější sprchu. 

• Chci jet jinam. 

• Chtějí po mně cigarety. 

• Chtěla bych tady mé děti. 

• Málo cigaret. 

• Mohlo by být tišší prostředí (bez křiku, bez randálu). 

• Trochu mi vadí hluk. 

• Vadí mi hluk, nepořádek od kuřáků, chování se k sobě. 

• Více pracovních činností. 

• Změna spolubydlícího. 

Dotek 

Odlehčovací služba 
• Vadí mi převlékání do pyžama v 17:00 (v létě v 19:00 a v 

zimě v 18:00). 

Pečovatelská služba 

• Ideální stav - služba návštěv sociálních pracovnic 3 x 
denně včetně víkendů a svátků - tím by nebyla téměř 
třeba odlehčovací služba. 

• Mají velké pilno, protože stárneme a je toho na 
pečovatelky moc, jsou moc vytížené. 

• Smlouva by se měla dodržovat. 

Společnost Podané ruce 

Terénní programy • Více barevných stříkaček. 
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Chybějící služby 

Respondenti byli dotázáni, zda podle nich v obcích ORP Vizovice chybí nějaká sociální služba. Sešlo se 

celkem 14 komentářů. Komentáře pokrývají širokou škálu různých služeb. Vzhledem ke složení 

respondentů jsou uváděny pochopitelně služby zaměřené na osoby se zdravotním postižením či 

seniory.  

Opakovaně bylo uváděno pouze chráněné bydlení a chráněné dílny. Ostatní služby jsou zmiňovány jen 

jednotlivě. Následuje přehled všech komentářů, které respondenti k této otázce uvedli.  

• Domov důchodců. 

• Chráněné bydlení (4x). 

• Chráněné dílny (2x). 

• Možná stacionář pro seniory. 

• Na vesnicích u Vizovic. 

• Odlehčovací služba - větší kapacita. 

• Osobní asistence, doprava ZP - do škol, stacionářů. 

• Pečovatelská a asistenční služba. 

• Pracovní příležitosti. 

• Víc pečovatelek (pozn.: respondentka využívá pečovatelskou služby organizace Dotek). 
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Celková spokojenost s životem 

Mezi respondenty převládá spokojenost s jejich životem, ale ne tak výrazně jako u hodnocení 

spokojenosti se sociálními službami.  Za velmi spokojené se označilo 28 % a za spíše spokojené dalších 

43 % respondentů. Spokojenost vyjádřilo tedy 71 % respondentů. Neutrální možnost tak napůl volilo 

18 % respondentů. Za spíše nespokojené s jejich životem se označilo 11 %. Žádný respondent neuvedl, 

že je velmi nespokojen.  

Celková spokojenost s životem 

 

 

V následující tabulce je přehled hodnocení spokojenosti za jednotlivé služby. Vedle počtu respondentů 

z dané služby tabulka obsahuje průměrnou spokojenost a podíl spokojených respondentů. 

Spokojenost s životem podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba Počet klientů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

ABAPO 

Osobní asistence 1 3,0 0% 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 1,5 100% 

Dětské centrum Zlín 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 1 2,0 100% 

Diakonie ČCE středisko Vsetín 

Odlehčovací služby 2 3,5 0% 

Domov na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 2,0 83% 

Dotek 

Odlehčovací služba 7 1,0 100% 

Pečovatelská služba 18 2,1 65% 

Charita Zlín 

Velmi spokojen        
28%

Spíše spokojen
43%

Tak napůl
18%

Spíše 
nespokojen 

11%
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Odborné sociální poradenství 1 3,0 0% 

Společnost Podané ruce 

Terénní programy 1 4,0 0% 

Středisko rané péče EDUCO Zlín 

Raná péče 3 1,7 100% 

Tyfloservis 

Sociální rehabilitace 1 3,0 0% 
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Životní problémy 

Respondentům byla předložena série možných problémů jako špatný zdravotní stav, nedostatek 

peněz, chybějící zaměstnání apod. a měli uvést, zda a do jaké míry se s těmito problémy potýkají. 

Hodnocení se pohybovalo na tříbodové škále (1 - Ne, 2 - Částečně a 3 – Velmi).  

Jako nejrozšířenější problém se ukázal špatný zdravotní stav. Zde pouze 21 % respondentů uvedlo, že 

se jich tento problém netýká a naopak 79 % uvedlo, že se s tímto problémem potýkají. Tento výsledek 

není překvapením, vzhledem k tomu, kolik je mezi respondenty lidí se zdravotním postižením a 

seniorů. Stejně tak druhý problém v pořadí, kterým je malá soběstačnost. Ten má blízko ke zdravotním 

problémům a uvedlo ho 69 % respondentů. Další nejrozšířenější problémy jsou osamocenost (68 %), 

špatný psychický stav (66 %), nuda (55 %) a málo možností jak trávit volný čas (52 %). Jsou to všechno 

problémy, které uvedlo přes polovinu respondentů.  

Za pozornost rovněž stojí problém se špatným nebo chybějícím bydlením. Ten sice uvedlo jen 36 % 

respondentů, ale naprostá většina z nich (33 %) ho uvedla jako velký problém. Což je více než u 

špatného zdravotního stavu.  

Závažnost jednotlivých životních problémů (procenta) 

 

Respondentům byla položena i otevřená otázka, kde měli uvést dva problémy, které jim v současnosti 

nejvíce komplikují život. Alespoň jeden problém uvedlo 46 respondentů, tedy většina. Jejich odpovědi 

se kryjí s výsledky v předchozím grafu. Neobjevuje se v nich žádný jiný významnější problém.  

Nejčastěji byla zmiňována dvojice vzájemně propojených problémů, a to zdraví a soběstačnost. Tyto 

problémy zmínilo 59 % respondentů, kteří uvedli nějaký problém. Respondenti uváděli zdravotní 

problémy obecně nebo případně upřesnili, o jaké zdravotní komplikace se jedná. Komentáře nejsou 
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nijak obšírné a do značné míry se opakovaly, takže dále je uvedeno jen několik typických či zajímavých 

komentářů pro ilustraci. 

• Zdravotní stav. 

• Bolest ruky a nohou. 

• Moje duševní choroba. 

• Špatná chůze, špatný zrak. 

• Špatně vidím a často mi není dobře. 

Hodně respondentů uvádělo nemohoucnost, omezenou pohyblivost nebo nezvládání různých činností, 

jako důsledek zdravotních komplikací. 

• Pohyb, tělesná hygiena. 

• Pohyblivost a nesoběstačnost. 

• Vysoký věk a bezmocnost. 

• Ztížený pohyb (používání chodítka). 

• Nemůžu nic dělat, nemůžu chodit a hýbat rukama. 

• Nemohu sama do obchodů, potřebuji obarvit vlasy. 

Následuje přehled všech komentářů, které nespadají pod téma zdraví a soběstačnosti.  Žádné téma se 

zde již neopakuje ve větší míře. Jsou zmiňovány finance, bydlení, vztahy, osamocenost, nuda atd. 

V komentářích se objevují i specifické problémy pro určité služby. V případě odlehčovací služby 

organizace Dotek si trojice respondentů stěžuje, že neví, kdy půjdou domů. A u služby domov pro osoby 

se zdravotním postižením organizace Domov na Dubíčku, si trojice respondentů stěžuje na problémy 

s nedostatkem cigaret.  

• Drogy a práce. 

• Exmanžel. 

• Finance (2x). 

• Finanční situace, sousedské vztahy. 

• Málo cigaret, nemám plyn do zapalovače. 

• Mám chodítko, ale nevadí mi to. Nemám peníze, ale po důchodě budu bohatá. 

• Mám nouzový byt. Z velkého manželského bytu jsou dva. Můj větší v létě vedra, v zimě suchý 

vzduch. Než začne topné období, je zima. 

• Moc práce, malé prostory na bydlení. 

• Nedostatečná pomoc a ochota lidí. 

• Nedostatek cigaret, špatné jednání spolubydlících. 

• Nevyhovující podmínky dopravy (HD, MHD) do okolních obcí a měst (pozn.: respondent je 

z obce Hrobice). 

• Nevím, kdy půjdu domů (2x). 

• Nudím se. 

• Osamělost, kulturní vyžití. 

• Osobní asistentky. 

• Poptávají po mně cigarety. 

• Rodina neřekne, jak dlouho tu budu. 

• Samota. 
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• Spolubydlící, chtěl bych žít ve městě. 

• Úmrtí blízkého člověka. 

• Vzpomínka na domov. 

• Zařazení dítěte do MŠ v místě bydliště. 

 
 
Následující tabulka ukazuje hodnocení daných problémů rozdělené podle jednotlivých služeb. 

V tabulce se používá průměrné hodnocení, které se pohybuje od 1,0, kde se žádný z respondentů 

z dané služby s takovým problémem nepotýkají. Až po 3,0, kde je to pro všechny velmi závažný 

problém. Barevně jsou odlišeny hodnoty 1,5 - 1,9 (oranžově) a 2,0 – 3,0 (červeně). Tak aby bylo 

přehledně vidět, kde respondenti spatřují ve svých životech hlavní problémy.  

Problémy v tabulce jsou seřazeny v následujícím pořadí: 

1. Chybějící/špatné zaměstnání 

2. Chybějící/špatné bydlení 

3. Nedostatek peněz 

4. Problém se splácením dluhů 

5. Drahé sociální služby 

6. Osamocenost, málo kontaktů s lidmi 

7. Nemám nikoho, kdo by mi pomohl, 

poradil 

8. Špatné vztahy v rodině 

9. Špatný zdravotní stav 

10. Špatný psychický stav (stres, deprese 

atd.) 

11. Malá soběstačnost 

12. Nuda 

13. Málo možností jak trávit volný čas 

14. Obavy o svou bezpečnost (kriminalita) 

15. Špatný přehled o tom, kde by mi 

mohli pomoc 
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Závažnost jednotlivých životních problémů podle služeb 

Poskytovatel/Služba 
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ABAPO 

Osobní asistence 1 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 1,0 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Dětské centrum Zlín 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 1 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

Diakonie ČCE středisko Vsetín 

Odlehčovací služby 2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 3,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

Domov na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 1,0 1,2 1,5 1,0 1,5 1,6 1,0 1,1 2,2 2,1 2,1 1,5 1,2 1,0 1,1 

Dotek 

Odlehčovací služba 7 1,0 2,7 1,0 1,0 1,3 2,1 2,0 1,3 2,0 1,0 2,0 2,0 2,1 1,3 1,3 

Pečovatelská služba 18 1,0 1,0 1,4 1,0 1,4 1,9 1,2 1,1 2,2 1,8 2,0 1,4 1,5 1,1 1,1 

Charita Zlín 

Odborné sociální poradenství 1 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

Společnost Podané ruce 

Terénní programy 1 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 2,0 3,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Středisko rané péče EDUCO Zlín 

Raná péče 3 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 2,5 2,5 1,0 1,5 

Tyfloservis 

Sociální rehabilitace 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Spokojenost s životem v obci 

S životem v jejich obci je většina respondentů spokojena. Za velmi spokojené se označilo 40 % 

respondentů a za spíše spokojené 35 %. Dohromady se tedy jako za spokojené označilo 75 % 

respondentů. Hodnocení tak napůl volilo 21 % a pouze 4 % respondentů odpovědělo, že jsou spíše 

nebo velmi nespokojeni.  

Celková spokojenost s životem v obci 

 

Respondenti z Vizovic vykazují o něco nižší spokojenost s obcí než respondenti z Hrobic a ostatních 

obcí. Respondenti, kteří uvedli, že jsou spíše nebo velmi nespokojeni pochází právě z Vizovic. Ale i mezi 

respondenty z Vizovic převažují ti, kteří jsou spokojení. Je ale potřeba zdůraznit, že respondenti 

z různých obcí jsou z rozdílných cílových skupin, které mají různé problémy a požadavky. Nelze tedy 

vzájemně poměřovat výsledky jednotlivých obcí tak, jako by se jednalo o reprezentativní šetření všech 

jeho obyvatel. A vyvozovat z výsledků, že se někde žije lépe nebo hůře. Navíc se zde vychází 

z hodnocení poměrně nízkého počtu respondentů z jednotlivých obcí.  

Spokojenost s životem v jednotlivých obcích 
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V následující tabulce je přehled hodnocení spokojenosti za jednotlivé služby. Vedle počtu respondentů 

z dané služby tabulka obsahuje průměrnou spokojenost a podíl spokojených respondentů. 

Spokojenost s životem v obci podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba Počet klientů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

ABAPO 

Osobní asistence 1 2,0 100% 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 2,0 50% 

Dětské centrum Zlín 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 1 3,0 0% 

Diakonie ČCE středisko Vsetín 

Odlehčovací služby 2 2,0 100% 

Domov na Dubíčku 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 1,7 84% 

Dotek 

Odlehčovací služba 7 1,4 86% 

Pečovatelská služba 18 1,9 72% 

Charita Zlín 

Odborné sociální poradenství 1 4,0 0% 

Společnost Podané ruce 

Terénní programy 1 5,0 0% 

Středisko rané péče EDUCO Zlín 

Raná péče 3 2,3 67% 

Tyfloservis 

Sociální rehabilitace 1 2,0 100% 
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Respondenti mohli uvést, co jim na obci, ve které žijí, vadí nebo co by se tam mohlo zlepšit. Sešlo se 

celkem 20 komentářů, tedy nějaký problém uvedla necelá třetina respondentů. Nejvíce komentářů 

pochází od respondentů z obce Hrobice. Tito respondenti si stěžují zejména na chybějící obchody, 

zmiňovány jsou ale i chybějící restaurace nebo hřiště pro děti či možnosti kulturního vyžití, ať už seniorů 

nebo dětí.  

Hrobice jsou jediná obec, na kterou přišlo větší množství komentářů, aby je šlo nějak zobecňovat.  Na 

následujících řádcích jsou uvedeny všechny komentáře rozděleny podle toho, ze které obce 

respondenti pochází. 

Bratřejov 

• Není kanalizace. 

• Více se věnovat konkrétně seniorům. 

Hrobice 

• Bylo by lepší více akcí pro seniory. 

• Chybějící obchod (musí se jezdit na Březovou nebo do Slušovic). Špatná dopravní obslužnost 

do Vizovic. 

• Chybí dětské hřiště, málo aktivit pro rodiny s dětmi. 

• Chybí obchod, častější dopravní spoje. 

• Nejsou zde obchody a restaurace. 

• Není zde obchod a jiné služby. 

• Obchod - potraviny, hluk a hlavní komunikace. 

• Obchod, ale můžeme jezdit do Slušovic. 

• Obchod, kulturní akce. 

• Obchod. 

• Vícekrát muzika a zábava naproti našeho domova v lese. A už se nestaví májka. 

Jasenná 

• Dřívější opravy, ne až se to úplně rozpadá. 

Slušovice 

• Není domov s pečovatelskou službou. 

Trnava 

• Absence obvodních lékařů pro dospělé. Málo kulturních (společenských) příležitostí. 

Vizovice 

• Byty. 

• Čekání na opravu v městském bytě, málo dětských hřišť v místě bydliště. 

• Není tu diskotéka, park se v noci zavírá. 

• Špatné chodníky na sídlišti Štěpská.  


