Komunitní plánování sociálních služeb
Vážení spoluobčané,
každá obec i město se snaží pro své obyvatele zajistit co nejlepší prostředí pro život.
Nejinak je tomu i v naší obci. Jednou z mnoha oblastí infrastruktury je i oblast týkající
se sociálních služeb. Množstvím, kvalitou a rozsahem sociálních služeb na daném
území se zabývá i komunitní plánování sociálních služeb. Komunitní plánování je
metoda, prostřednictvím níž se plánuje rozvoj sociálních služeb v oblasti pro konkrétní
skupiny znevýhodněných osob (zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi, osoby
ohrožené sociálním vyloučením apod.)
Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme
mít možnost zjistit Vaše názory a požadavky. Výsledky dotazníkového šetření budou
použity jako podklady zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících
služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí 2022 – 2027.
Jste

Prosím, zakřížkujte Vaši odpověď
žena
muž

1.

Věk
do 25 let
25–44
45–64
65 a více

2.

Sociální postavení
student
v pracovním poměru
rodičovská dovolená
OSVČ
důchodce
nezaměstnaný
jiné: ……….……………………………………………………….

3.

Které služby sociální péče, sociální prevence nebo následné péče využíváte Vy
nebo Vaši blízcí? (možnost více odpovědí)
☐Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod., pečovatelská služba)
☐Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc s koupáním apod.,
osobní asistence)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (Domov pro seniory)
☐Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči
o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)
☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené
(odlehčovací služba)
☐Trvalý pobyt pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná
péče)
☐Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář)
☐Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář)
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením
(socioterapeutické dílny)
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program)
☐Bydlení pro sociálně slabé
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
☐Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům)
☐Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod.,
nízkoprahové denní centrum)
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním
onemocněním (chráněné bydlení)
☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (dům na půli cesty)
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu
života (hospicová péče)
☐Bydlení pro mladé (startovací byty)
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
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☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství)
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné apod., Občanská
poradna)
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání)
☐Jiná (vypište prosím)………………………………………………………………………………
4.

Jaké sociální služby nebo zařízení soc. služeb v obci postrádáte?

☐Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod., pečovatelská služba)
☐Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc s koupáním apod.,
osobní asistence)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (Domov pro seniory)
☐Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči
o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)
☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené
(odlehčovací služba)
☐Trvalý pobyt pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná
péče)
☐Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář)
☐Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář)
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením
(socioterapeutické dílny)
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program)
☐Bydlení pro sociálně slabé
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
☐Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům)
☐Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod.,
nízkoprahové denní centrum)
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním
onemocněním (chráněné bydlení)

☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (dům na půli cesty)
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu
života (hospicová péče)
☐Bydlení pro mladé (startovací byty)
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství)
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné apod., Občanská
poradna)
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání)
☐Jiná (vypište prosím)………………………………………………………………………………
Doplňující otázky
1. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit, které nabízejí sportovní,
kulturní a jiné organizace v obci?
ano
ne
2.

Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity Vám chybí:

………………………………………………………………..………
3. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit v obci pro seniory a zdravotně
znevýhodněné?
ano
ne
4.

Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity Vám chybí:

………………………………………………………………………..
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