DOTAZNÍK PRO OBČANY
PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Vážení spoluobčané,

máte dostatek informací o sociálních službách, které se nacházejí v regionu MČ PrahaZbraslav?
Připadají vám tyto služby dostačující?
Napadá vás, jak zlepšit život občanům na Zbraslavi?

Úřad MČ Praha-Zbraslav má v úmyslu vybudovat síť sociálních služeb, které by zbraslavským
občanům pomohly zlepšit jejich život. Z tohoto důvodu jsme připravili dotazník, na základě kterého
bychom rádi zjistili, jaké služby občané využívají a jaké naopak postrádají. Uvítáme veškeré podněty
občanů, na základě kterých bychom mohli při plánování potřebnosti sociálních služeb vycházet. Velmi
nám proto pomůže, když se nad touto problematikou zamyslíte, dotazník vyplníte a odevzdáte na
kterémkoli z míst, uvedených na konci dotazníku. Dotazník je zcela anonymní.
Pokud si najdete chvilku času na vyplnění, děkujeme Vám a věříme, že na základě Vašich odpovědí se
podaří zrealizovat nebo rozšířit činnost právě těch sociálních služeb, které potřebujete nebo můžete
v budoucnu potřebovat.

Zakřížkujte prosím základní (anonymní) údaje o Vás:
POHLAVÍ
 muž
 žena

VĚK
 do 20 let
 21 – 35 let
 36 – 50 let
 51 – 65 let
 nad 65 let

STAV
 senior
 mladá rodina s dětmi do 15 let
 matka/otec samoživitel
 osoba bez domova
 osoba se zdravotním znevýhodněním

 nezaměstnaný
 zaměstnanec
 podnikatel
 student
 jiný

2. Máte nějakou zkušenost s hledáním nebo využitím sociální pomoci?
 ano

 ne

3. Kam byste se obrátili v případě, že byste se dostali do situace, že budete potřebovat sociální
pomoc?
 obrátím se na známého, který má podobnou zkušenost
 obrátím se na svého lékaře
 obrátím se na úřad MČ Praha-Zbraslav
 obrátím se na úřad MČ Praha-Radotín
 obrátím se na některou neziskovou organizaci
 vyhledám si informace na internetu
 poradím si jinak - jak ……………………………………………………………………………………………………………………

3. Pokud jste se již do takové situace v minulosti dostali, kde na Zbraslavi jste hledali informace
o sociálních službách?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Byli jste spokojeni s dostupností těchto informací na Zbraslavi?
 ano

 ne

 částečně

5. Víte, že na Úřadě městské části Praha-Zbraslav je oddělení sociálních věcí, které Vám poskytne
základní poradenství?
 ano, mám s ním zkušenost
 ano, ale nevyužívám jejich služeb
 nevím o tom

6. Využíváte Vy nebo někdo z Vaší rodiny nějakou sociální službu na Zbraslavi? Pokud ano, tak kdo?
 ano
-

 ne

 senior
 dítě do 15 let
 matka/otec samoživitel
 osoba se zdravotním znevýhodněním
 osoba s mentálním znevýhodněním
 osoba bez domova
 jiný – kdo ………………………………………….

7. Jakou konkrétní službu jste Vy nebo někdo z Vaší rodiny využívali, využíváte nebo chcete
využívat?
DRUH SLUŽBY

VYUŽÍVAL JSEM
V MINULOSTI

VYUŽÍVÁM

RÁD BYCH
VYUŽÍVAL





























































Dům s pečovatelskou službou

Terénní pečovatelská služba

Chráněná dílna a chráněné
bydlení
Klub pro seniory

Zdravotní a ošetřovatelská
péče v domácím prostředí
Paliativní péče o smrtelně
nemocné v domácím
prostředí
Půjčovna zdravotnických
pomůcek
Poradna pro rodiny s dětmi

Městský automobil pro
seniory na individuální
dopravu po Zbraslavi
Jinou – vypište jakou

8. Kterou službu na Zbraslavi postrádáte pro sebe nebo někoho z Vaší rodiny? Vypište prosím
slovně.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Existuje podle Vás na Zbraslavi nějaký problém, který by mohly sociální služby pomoci vyřešit?
Můžete uvést vlastní názor nebo zakřížkovat více odpovědí.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 rozšíření terénní pečovatelské služby
 rozšíření Domu s pečovatelskou službou
 vybudování Domova pro seniory se sociálními a zdravotními službami
 vybudování hospice
 vybudování denního nebo týdenního stacionáře – pobytová služba pro děti, seniory nebo osoby se
zdravotním znevýhodněním, kteří vyžadují speciální podmínky pro získávání dovedností a návyků,
potřebují pravidelnou podporu a pomoc nebo dohled jiné fyzické osoby při zvládání sebeobsluhy,
běžných denních činností, vzdělávání a při zácviku v pracovních dovednostech
 odlehčovací služby - pobytová služba pro seniory nebo osoby se zdravotním znevýhodněním po
kratší dobu za účelem odpočinku rodiny, která o ně pečuje
 osobní asistence - pomoc klientovi na místě a v čase, který si on sám vybere, to znamená, že
asistent je k dispozici doma, na chalupě, v nemocnici, na úřadě, na dovolené, prostě všude tam, kde
ho klient potřebuje
 krizová poradna – první pomoc poradenství pro lidi, kteří se ocitli v krizové situaci, ztratili někoho
blízkého, vážně onemocněli, přišli o zaměstnání atd.
 zřízení volnočasového klubu pro mládež - klub pro děti ve věku od 10 do 18 let, které si sem
mohou přijít zahrát stolní hry, zasportovat, zasoutěžit, posedět s kamarády, zasurfovat na internetu
apod., a to pod dozorem osoby, která dohlíží na pravidla slušného chování a dodržování vnitřního
řádu klubu, v žádném případě nijak neorganizuje čas mládeže, která sem přichází.
 zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc
dospívajícím v obtížné životní situaci, motivuje a podporuje děti a mládež k aktivnímu přístupu při

řešení osobních situací zejména v období dospívání. Cílovou skupinou jsou děti od 6 do 15 let ze
sociálně slabých, dysfunkčních a afunkčních rodin či děti s výchovnými problémy
Prodlužujeme termín pro odevzdání vyplněných dotazníků do 15. 10. 2018.
Pro vyloučení duplicity Vás žádáme, abyste využili vždy jen jednu variantu – buď papírovou nebo
elektronickou.

-

-

na podatelně Úřadu MČ Praha -Zbraslav
v Domě s pečovatelskou službou
v klubu pro seniory KLAS
v Info centru na Zbraslavském náměstí
v knihovně
v ordinacích praktických lékařů pro dospělé
na recepci Nové polikliniky Zbraslav
na recepci rehabilitace Žitavského
v lékárnách na Zbraslavském náměstí a ve Slunečním městě
v rodinném centru Pexeso

Předem děkujeme za Váš čas a pomoc.

Úřad městské části Praha-Zbraslav

