DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
POTŘEBNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ BROD
Vážení občané,
snad každý z nás se setkal se životní situací, kterou člověk již sám nemůže
zvládnout a potřebuje podporu, pomoc či péči jiné osoby. Nezáleží na tom, zda
se jedná o seniora, který již sám nezvládá úklid domácnosti nebo nákupy, rodiče,
kteří potřebují pomoc s péčí o své dítě se zdravotním postižením nebo rodiče,
kteří se starají nejen o své děti, ale také o své stárnoucí rodiče, či například o
rodinu, která se díky své neznalosti dostala do finančních problémů a hrozí ji
exekuce a následně ztráta bydlení. Většinou známe tyto příběhy pouze „z
doslechu“, ale do podobných situací se může dostat každý z nás. Je důležité, aby
se každému v těchto situacích dostala účinná a odborná pomoc, a to
především v podobě dobře nastavených, dostupných a efektivně fungujících
sociálních služeb. V rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na
území ORP Český Brod, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006587 byl proto
zpracován tento DOTAZNÍK, který může jejich správnému nastavení pomoci.
Předem Vám děkujeme za ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku.
Dotazování je anonymní, získané odpovědi budou zpracovány souhrnně. Vaše
odpovědi prosím zakroužkujte, podrobnější údaje vypište. Pište, prosím,
čitelně. Nezapomeňte, že každá informace od vás je pro nás CENNÁ!
Vyplněný dotazník můžete odevzdat do 15.9.2018 na svém obecním úřadě.
Rovněž je možné dotazník vyplnit na webu Vaší obce.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky či se do procesu plánování
budete chtít zapojit ještě více,neváhejte a ozvěte se nám!
Vyhodnocení dotazníku bude k dispozici na webu města Český Brod na
odkazu: http://www.cesbrod.cz/category/komunitni-planovani-socialnichsluzeb, případně v tištěné podobě na obecních úřadech.
Za realizační tým projektu:
Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod
Mgr. Bc. Jana Tůmová, koordinátorka KPSS, email: tumova@cesbrod.cz

1.

2.

S jakými problémy se Vy nebo některý člen Vaší rodiny (někdo z vašich blízkých,
sousedů či známých) potýkáte? Můžete vyplnit i za více osob Zakroužkujte všechny
typy problémů, které řešíte/dotyčná osoba řeší.
a)
Problémy spojené se stářím
b)
Problémy spojené s péčí o zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné
dítě/dospělého či seniora, včetně péče o stárnoucí rodiče
c)
Problémy s dlouhodobým onemocněním
d)
Problémy spojené s výchovou dětí
e)
Problémy spojené se závislostí na návykových látkách
f)
Problémy spojené s dlouhodobou nezaměstnaností
g)
Problémy spojené s nedostatkem finančních prostředků, dluhy či exekucemi
h)
Problémy spojené se zdravotním postižením
i)
Problémy spojené s psychiatrickou diagnózou
j)
Jiné problémy (prosíme, napište jaké):
k)
Žádné problémy
Pokud využíváte Vy nebo některý člen Vaší rodiny (někdo z vašich blízkých,
sousedů či známých) nějaké sociální služby nebo i jiné formy pomoci, péče a
podpory včetně pomoci rodiny, prosím napište o jaké se jedná:
Vypište podrobně:

3.

Myslíte si, že je tato pomoc dostatečná? Pokud není, prosím, napište, co vám
chybí, případně v čem současná pomoc není dostačující? Zakroužkujte pouze jednu
odpověď. V případě záporné odpovědi, prosíme o vysvětlení.
a)
Ano
b)
Ne, proč? Vypište:

4.

Domníváte se, že v Českém Brodě a jeho okolí chybí nějaké sociální služby,
případně jiné formy pomoci, podpory a péče, které by vedly ke zkvalitnění života?
Zakroužkujte pouze jednu odpověď. V případě pozitivní odpovědi, prosíme o vysvětlení.
a)
Ano; Napište, prosím, jaké:

b)
c)

Ne
Nevím/Nedokáži posoudit

5.

6.

7.

Máte dostatek informací o nabídce sociálních služeb, případně jiné formy pomoci,
podpory a péče v Českém Brodě a jeho okolí? Zakroužkujte pouze jednu odpověď.
a)
Ano, mám dostatek informací.
b)
Jsem informovaný, ale mám zájem o více informací.
c)
Ne, nemám dostatek informací.
Kde získáváte informace o sociálních službách či dalších formách pomoci a
podpory? Na koho byste se v případě potřeby informací o pomoci a podpoře
v nelehké životní situaci obrátil/a? Možné zakroužkovat více odpovědí.
a)
Obrátím se na člověka, který se s podobným problémem setkal.
b)
Kontaktuji organizaci, o které vím, že danou službu poskytuje.
c)
Obrátím se na svou rodinu či přátele.
d)
Použiji internet.
e)
Zeptám se na obecním úřadě ve své obci.
f)
Zeptám se na MěÚ v Českém Brodě (podatelna, informační centrum apod.)
g)
Zeptám se na odboru sociálních věcí na MěÚ v Českém Brodě.
h)
Získám informace z místního tisku.
i)
Jiné zdroje, napište jaké:

Na koho byste se obrátil/a, pokud byste se dostal/a do těchto problémů?
Případně, jak byste tyto problémy řešil/a? Prosím, buďte co nejkonkrétnější.
PROBLÉMY S BYDLENÍM:

PROBLÉMY V RODINĚ (vztahy, výchova dětí apod.):

FINANČNÍ PROBLÉMY (nedostatek finančních prostředků, nepředvídané výdaje, dluhy,
exekuce apod.):

PROBLÉMY SE ZÁVISLOSTÍ (alkohol, drogy, gamblerství apod.):

PROBLÉMY SPOJENÉ SE STÁRNUTÍM (zajištění obědů, zajištění nákupů, doprava
k lékaři, péče o stárnoucí rodiče, zajištění zdravotnických pomůcek apod.):

PROBLÉMY SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM (zajištění adekvátního
bydlení, parkování, nedostatek sociálních kontaktů, uplatnění na trhu práce, nečekané
výdaje, péče o dítě se zdravotním handicapem, zajištění zdravotnických pomůcek
apod.):

8.

Pokud se zamyslíte nad životem va Vaší obci, trápí vás nebo vaše sousedy,
známé: Možné zakroužkovat více odpovědí.
a) Nedostatečná nabídka aktivit pro
h) Zadluženost, exekuce
seniory
b) Nezájem lidí o život v obci
i) Nezaměstnanost
c) Chybějící obchod v obci
j) Mládež „na ulici“
d) Kriminalita a bezpečnost v obci
k) Sousedské vztahy
e) Nedostatečné kapacity lékařů,
l) Nedostatečná dopravní
nedostatek specialistů v území
obslužnost
f) Nedostatečná nabídka aktivit pro děti a m) Obtížná dostupnost zdravotní
mládež
péče
g) Nedostatečná míra bezbariérovosti
n) Něco dalšího:
obce (chodníky, veřejné budovy)

Následující údaje slouží pouze ke statistickému zpracování:
9. Jste: muž/žena Zakroužkujte. 10. Kolik je vám let?Uveďte prosím číslem:
11. Ekonomická aktivita Zakroužkujte
a) Student
d) Mateřská nebo rodičovská dovolená
b) Zaměstnanec
e) Uchazeč o zaměstnání
c) OSVČ
f) Důchodce
12. Uveďte počet osob žijících ve společné domácnosti Uveďte prosím číslem:
13. Z toho počet nezaopatřených dětí:
14. Z toho počet osob nad 65 let:
15. Uveďte název obce, ve které žijete:
Děkujeme za Váš čas a spolupráci .

