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Zvolen 16. september 2010  
 
 

Vyhodnotenie dotazníkov  - využívanie ponúkaných ak tivít klientom DSS Symbia 
 
 
 
Dotazník vyplnilo 18 klientov, to je presne 50%   z celkového počtu 36 klientov. Dotazník nevypĺňali klienti 
z oddelenia autizmu, klienti ktorí pre chorobu boli dlhšie ako mesiac mimo DSS a tí klienti, ktorých 
komunikačné zručnosti nedovoľujú vyjadriť sa verbálne a mieru spokojnosti a využitie aktivít meriame iným 
spôsobom – dotazník nevyplnilo spolu 18 klientov.   
 
Z celkového počtu 18 klientov bolo 7 chlapcov, 11 dievčat, najmladší klient mal 19 rokov, najstarší 44 
rokov. 
 
Na otázku : DO SYMBIE CHODÍM RÁD – MUSÍM   odpovedalo 17 klientov že chodia radi, jeden klient 
odpovedal že musí. 
 
Na otázku: V SYMBII SA CÍTIM DOBRE – ZLE  odpovedalo 18 klientov, že sa cítia dobre. 
 
Na otázku AKÉ AKTIVITY V SYMBII VYUŽÍVAŠ  odpovedali klienti nasledovne:  
 
Keramická dielňa –     15 klientov  / vedie D. Klimková / 
Výtvarná dielňa -      15 klientov  / vedie I. Puterová /    
Tkáčska dielňa -      14 klientov / vedie M. Styková / 
Muzikoterapia prostredníctvom afrických bubnov –  15 klientov / vedie M. Styková, E. Krpelánová/ 
Dramatický krúžok –       9 klientov / vedie J. Vranová, M.Mojžišová / 
Cvičenie a rehabilitácia –                10 klientov / vedie Z. Slúková / 
Krúžok šitia –         4 klientky / vedie D. Horniaková / 
Počítač je môj kamarát –     12 klientov / vedie E. Krpelánová / 
Canisterapia –       10 klientov / vedie M. Hajšeľová / 
SNOEZELEN -       17 klientov  / garant M. Šimková /  
 
Jedna klientka využíva všetky ponúkané aktivity.  
 
 
Odpovede klientov nás vedú k záveru, že ponúkané aktivity sú využívané primerane často. Mimo prieskum 
môžeme povedať, že obsah ponúkaných aktivít je zmysluplný a vidieť ich výsledok – predaj výrobkov na 
trhoch, vystúpenia na rôznych udalostiach, nadobudnutie zručností s PC, frekvencia využívania miestnosti 
SNOEZELEN.  
V ďalšom prieskume, ktorý budeme robiť až na budúci rok chceme škálu odpovedí  vyjadrujúcich 
spokojnosť rozšíriť o viac možností.  

 
 
 
 

Vyhodnotila: PaedDr. Jana Izraelová , riaditeľka DSS Symbia Zvolen  


