Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
Vážení občané,
dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který slouží
ke zjištění Vašich potřeb v oblasti sociálních a navazujících služeb na Hlučínsku.

1. Pohlaví
☐Muž
☐Žena
2. Věk
☐16 – 25
☐26 – 35
☐36 – 45

☐46 – 59
☐60 a více

3. Vy a sociální služby v Hlučíně? Možno označit vice odpovědí.
☐sám jsem uživatelem některých sociálních služeb
☐pečuji o rodinného příslušníka, nebo jinou blízkou osobu, která využívá některou ze
sociálních služeb
☐nevyužívám žádné sociální služby a ani nepečuji o někoho, kdo by sociální služby
využíval
4. Jste v současné době v nějaké složité životní situaci, se kterou byste potřebovali
pomoci? Pokud ano, vypište prosím.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Vyhovuje Vám stávající nabídka sociálních a návazných služeb na Hlučínsku?
☐Ano
☐Ne
Pokud jste odpověděli ne, uveďte prosím, co Vám chybí
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Jaké služby, podle Vás, budete v horizontu 4 let (vzhledem ke své životní situaci)
potřebovat?
☐Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla, doprovod k lékaři)
☐Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc s koupáním apod.)

☐Zajištění péče v zařízení pro seniory (Domov pro seniory)
☐Bydlení v nájemním bytě se zajištěním nákupů, donášky jídla, pomoc v péči
o vlastní osobu
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě v době, kdy jste v zaměstnání nebo na
dovolené
☐ Zajištění péče o zdravotně postiženou dospělou osobu v době, kdy jste v zaměstnání
nebo na dovolené
☐Zajištění péče v zařízení pro osoby s duševním onemocněním, Alzheimerovou
chorobou, stařeckou demencí
☐Zajištění péče v zařízení pro zdravotně postižené
☐Zajištění pomoci rodinám o dítě v raném věku, např. zrakově, sluchově postižené,
s autismem
☐Celodenní péče o osoby se zdravotním postižením, včetně duševního onemocnění
☐Celotýdenní péče o osoby se zdravotním postižením, včetně duševního onemocnění
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením
☐Využívání pomoci pro drogově závislé
☐Bydlení pro sociálně slabé
☐Poradenství a preventivní volnočasové aktivity pro děti a mládež
☐Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (přespání, dlouhodobější pobyt)
☐Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod.)
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci

☐ Asistenční pomoc při samostatném bydlení pro lidi se zdravotním postižením
☐Bezbariérové bydlení
☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu
života
☐Bydlení pro mladé
☐Podpora rodinám s dětmi v dlouhodobé tíživé životní situaci
☐Aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením (terapeutické, společenské,
vzdělávací aktivity)
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné apod.)
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro děti a mládež s tělesným či mentálním postižením
☐Psychologická a sociální pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové situaci, kterou nedokáží
zvládnout vlastními silami
☐Pomoc při tlumočení – pro lidi se zrakovým, sluchovým či podobným postižením
Jiné (vypište prosím) ………………………………………………………………………………………………………

7. Je ve vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje volnočasových aktivit na Hlučínsku
☐Pro děti a mládež (kroužky, sportovní kluby, Skaut, apod.)
☐Pro seniory (Klub seniorů apod.)
☐Pro zdravotně postižené
☐Jiné (vypište prosím)……………………………………………………………………………………….

8. Která z uvedených skupin je na Hlučínsku nejvíce znevýhodněná a měla by se na ni více
soustředit pomoc a podpora?
☐Děti a mládež
☐Rodiny s dětmi
☐Senioři
☐Osoby ohrožené sociálním vyloučením
☐Osoby se zdravotním postižením
Jiné (vypište prosím) ………………………………………………………………………………………………………

9. Pokud se ocitnete v tíživé životní situaci, kde budete hledat potřebné informace?
☐Městský úřad
☐Webové stránky města
☐Internet
☐Místní zpravodaj
☐Místní rozhlas
☐U lékaře
☐Známí, přátelé
☐Poskytovatelé (organizace, jejichž služeb využíváte)
☐Úřad práce
☐Jinde (vypište prosím)……………………………………………………………………………………….

