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D O T A Z N Í K  
k zjišťování potřeb konečných uživatelů sociálních a návazných služeb  

 

Vážení občané, 

 

do rukou se Vám dostává dotazník, jehož cílem je zjištění jednak kvality stávajících služeb pro 

občany v naši obci/našem městě, ale především zjištění Vašich aktuálních potřeb, postřehů  

a názorů v oblasti podpory péče o hendikepované, seniory, rodiny s dětmi, děti a mládež. 

Dotazník je zcela anonymní, jeho vyplnění Vám zabere cca 5-7 minut. Dotazník odevzdejte na 

Vašem obecním/městském úřadě nebo jej zašlete naskenovaný mailem na adresu: 

monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz. Dotazník můžete také vyplnit on-line na odkaze: 

online dotazník (odkaz naleznete také na webu naší obce a stránkách 

www.masjablunkovsko.cz/dotaznik-srps), a to nejpozději do 31. 7. 2020.  

Dotazník bude jedním z podkladů pro aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb (zde 

patří např. pečovatelská služba, osobní asistence, domov pro seniory apod.) a souvisejících 

aktivit (např. volnočasové aktivity pro seniory - kluby seniorů, volnočasové aktivity pro rodiny, 

děti a mládež - centra dětí a mládeže apod.), který pro nás zpracovává místní akční skupina 

MAS Jablunkovsko, Město Jablunkov a Sdružení obcí Jablunkovska. 

Nabízíme Vám možnost, abyste se podělili o své názory, návrhy a připomínky na sociální služby 

a související aktivity ve Vaší obci a v blízkém okolí.  Pomůžete nám tím naplánovat služby ve 

Vaší obci tak, aby lépe reagovaly na Vaše potřeby (zájmy). 

 

Děkujeme! 😊  
 

 

1. Pohlaví  
 

☐Muž 

☐Žena 
 

2. Věk 
 

☐do 25 

☐26 – 45 

☐46 – 65 

☐65 a více 
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3. Jaká je Vaše pozice? 
 

☐Zaměstnaný/á 

☐Nezaměstnaný/á 

☐Student/ka 

☐Starobní důchodce 

☐Invalidní důchodce 

☐OSVČ 

☐V domácnosti 

☐Mateřská, rodičovská dovolená 

☐Pečující osoba 

 
4. V jaké obci/městě žijete?  

 

☐Bocanovice 

☐Bukovec 

☐Dolní Lomná 

☐Horní Lomná 

☐Hrádek 

☐Hrčava 

☐Jablunkov 

☐Milíkov 

☐Mosty u Jablunkova 

☐Návsí 

☐Písečná 

☐Písek 

☐Jiné ………………………………… 
 

5. Je ve Vaší rodině někdo, kdo potřebuje pomoc mimo rodinu? 
 

☐Ano 

☐Ne 
Pokud jste zvolili odpověď „Ne“, pokračujte k otázce č. 7. 
 
6. O jakou pomoc se jedná? (můžete zaškrtnout i více odpovědí) 

 

☐Pomoc v domácnosti při péči o osobu (např. donáška jídla, úklid, pomoc s koupáním 
apod.)  

☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené 
(odlehčovací služba)  

☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná 
péče) 

☐Bydlení v zařízení pro seniory (Domov pro seniory) 

☐Bydlení v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči  
o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)  

☐Bydlení pro osoby s duševním onemocněním (Domov se zvláštním režimem) 

☐Bydlení v zařízení pro zdravotně postižené 

☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním 
onemocněním (chráněné bydlení) 

☐Bydlení pro sociálně slabé 

☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (Dům na půli cesty) 
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☐Bydlení pro mladé (startovací byty) 

☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství) 

☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné vztahy apod., 
Občanská poradna, psychiatrická, psychologická nebo terapeutická pomoc) 

☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání) 

☐Podpora pracujícím rodičům (denní zařízení zajišťující péči o děti v předškolním věku) 

☐Podpora volnočasových aktivit (DDM, komunitní centra a zařízení poskytující 
mimoškolní aktivity)  

☐Podpora pečující osoby 

☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu 
života (hospicová péče) 

☐Hospicová a paliativní péče (mobilní hospic - péče o nevyléčitelně nemocné, kdy lékař  
a zdravotní sestry poskytují zdravotní péči o pacienta doma, bez nutnosti pobytu  
v nemocnici) 

☐Domácí zdravotní péče (zdravotní sestry navštěvující pacienty doma a provádí odběry, 
převazy, aplikace injekcí a další výkony) 

☐Denní stacionář pro osoby s duševním či mentálním postižením  

☐Pobytové služby pro osoby s duševním či mentálním postižením  

☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 
(socioterapeutické dílny) 

☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 

☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)  

☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program) 

☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 

☐Pobytové zařízení pro pomoc osobám bez přístřeší (noclehárna, azylový dům) 

☐Zařízení pro pomoc osobám bez přístřeší (sprcha, vyprání prádla apod., nízkoprahové 
denní centrum) 

☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)  

☐Jiná (vypište prosím)……………………………………………………………………………… 
 
7. Jaká pomoc bude podle Vás do budoucna ve Vaší obci/městě potřebná? (můžete 

zaškrtnout i více odpovědí) 
 

☐Pomoc v domácnosti při péči o osobu (např. donáška jídla, úklid, pomoc s koupáním 
apod.)  

☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené 
(odlehčovací služba)  

☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná 
péče) 

☐Bydlení v zařízení pro seniory (Domov pro seniory) 

☐Bydlení v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči  
o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)  

☐Bydlení pro osoby s duševním onemocněním (Domov se zvláštním režimem) 
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☐Bydlení v zařízení pro zdravotně postižené 

☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním 
onemocněním (chráněné bydlení) 

☐Bydlení pro sociálně slabé 

☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (Dům na půli cesty) 

☐Bydlení pro mladé (startovací byty) 

☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství) 

☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné vztahy apod., 
Občanská poradna, psychiatrická, psychologická nebo terapeutická pomoc) 

☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání) 

☐Podpora pracujícím rodičům (denní zařízení zajišťující péči o děti v předškolním věku) 

☐Podpora volnočasových aktivit (DDM, komunitní centra a zařízení poskytující 
mimoškolní aktivity)  

☐Podpora pečující osoby 

☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu 
života (hospicová péče) 

☐Hospicová a paliativní péče (mobilní hospic - péče o nevyléčitelně nemocné, kdy lékař  
a zdravotní sestry poskytují zdravotní péči o pacienta doma, bez nutnosti pobytu  
v nemocnici) 

☐Domácí zdravotní péče (zdravotní sestry navštěvující pacienty doma a provádí odběry, 
převazy, aplikace injekcí a další výkony) 

☐Denní stacionář pro osoby s duševním či mentálním postižením  

☐Pobytové služby pro osoby s duševním či mentálním postižením  

☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 
(socioterapeutické dílny) 

☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 

☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)  

☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program) 

☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 

☐Pobytové zařízení pro pomoc osobám bez přístřeší (noclehárna, azylový dům) 

☐Zařízení pro pomoc osobám bez přístřeší (sprcha, vyprání prádla apod., nízkoprahové 
denní centrum) 

☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)  

☐Jiná (vypište prosím)……………………………………………………………………………… 
 
8. Je ve Vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje aktivit (můžete zaškrtnout i více 

odpovědí) 
 

☐Pro děti a mládež (zájmové a dětské kroužky, sportovní kluby, Skaut, sportovní a kulturní 
aktivity apod.) 

☐Pro rodiče (vzdělávací aktivity, sdílení zkušeností apod.) 

☐Pro matky s dětmi 

☐Pro seniory (Klub seniorů, kulturní a vzdělávací akce, pohybové aktivity apod.) 
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☐Pro zdravotně postižené 

☐Jiné (vypište prosím)………………………………………………………………………………………. 
 

9. Upřednostňujete pomoc formou sociální služby spíše v domácím prostředí nebo mimo 
domov? 
 

☐Domácí prostředí 

☐Mimo domov (Domov pro seniory, chráněné bydlení apod.) 
 

10. Která z uvedených skupin by měla být ve Vaší obci/městě v centru pozornosti? (můžete 
zaškrtnout i více odpovědí) 
 

☐Děti a mládež 

☐Rodiny s dětmi 

☐Senioři 

☐Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

☐Osoby se zdravotním postižením 

☐Pečující osoba 
 

11. Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům rodiny? (můžete 
zaškrtnout i více odpovědí) 
 

☐Obecní/Městský úřad 

☐Webové stránky obce/města  

☐Internet  

☐Zpravodaj obce/města 

☐Průvodce sociálních služeb a souvisejících aktivit 

☐U lékaře  

☐Známí, přátelé 

☐Jinde (vypište prosím)………………………………………………………………………………………. 
 

12. Jaké aktivity na podporu dětí a mládeže byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Jaké aktivity na podporu rodin s dětmi byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov 
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015339 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

Kontaktní osoba: Monika Szkatulová, tel. 735 126 820 
e-mail: monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz                                                          6 

 
 

 

14. Jaké aktivity na podporu seniorů byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Jaké aktivity na podporu sociálně slabých byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Jaké aktivity na podporu osob se zdravotním postižením byste v obci/městě 

uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Jaké aktivity na podporu pečující osoby byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Prostor pro Vaše další případné připomínky, náměty 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Děkujeme za Váš čas a za spolupráci. 

 

mailto:monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz

