Obec Spišská Teplica

Dotazník o sociálnych službách
Pre občanov obce Spišská Teplica, vypĺňa sa jeden dotazník za domácnosť.
Odovzdajte, prosím, do 6.3.2015 do označenej schránky na Obecnom úrade.
Vybrané odpovede označte krížikom.

1.

X

Ako dlho žijete v Spišskej Teplici?
menej ako 5 rokov
5 – 15 rokov
16 – 30 rokov
viac ako 30 rokov

2.

Na koho by ste sa obrátili, ak by ste potrebovali získať informácie o niektorej forme
sociálnych služieb?
obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným problémom stretol
kontaktujem organizácie, o ktorých viem, že podobné služby poskytujú
získam informácie z internetu
opýtam sa na úradoch
vyhľadám pomoc u rodiny a priateľov
iný zdroj – uveďte aký
takéto informácie nevyhľadávam
neviem, doteraz som sa s takou situáciou nestretol/la

3.

Ako by ste postupovali v prípade trvalého postihnutia člena Vašej rodiny ?
snažil/a by som sa zaistiť starostlivosť sám/sama, príp. využiť pomoc
blízkych ľudí
využil/a by som služby poskytované v domácom prostredí (opatrovateľská služba,
osobný asistent)
spoľahol/la by som sa na pomoc inštitúcií (domov pre seniorov, komunitné centrum,
denný stacionár)
iné - aké?
neviem

4.

Prosíme, označte všetky služby, ktoré v súčasnej dobe využívate Vy
osobne alebo Vám blízka osoba – aj mimo obce:
poradenstvo
klub dôchodcov
stravovacie služby pre seniorov
zariadenie pre seniorov
opatrovateľská služba
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osobný asistent
služby pre osoby so zdravotným postihnutím – denný stacionár,
prepravná služba
sociálne byty
iné – aké?
žiadne

5.

Kto využíva danú službu uvedenú v odpovedi na otázku č. 4?
senior
dieťa so zdravotným postihnutím
osoba so zdravotným postihnutím
dlhodobo choré dieťa
dlhodobo chorý dospelý
osoba ohrozená závislosťou
človek v nepriaznivej životnej situácii / strata bývania, domáce násilie
nezamestnaný/á
iná odpoveď - vypíšte
bez odpovede

6.

Ktoré z nasledujúcich skupín obyvateľov obce si podľa Vás zaslúžia viac pozornosti?
(uveďte najviac 4 odpovede)
rodiny s malými deťmi
rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
deti a mládež
seniori
osoby so zdravotným postihnutím
dlhodobo chorí
rodiny, ktoré sa starajú o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby
osoby ohrozené závislosťou
nezamestnaní
etnické menšiny
neprispôsobiví občania
občania bez prístrešia
občania v prechodnej sociálnej kríze (ohrození násilím, osamelý rodič s deťmi)
iná skupina
neviem
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7.

Je členom vašej domácnosti osoba, ktorá by využívala sociálne služby, ak by boli
dostupné v obci?
áno – uveďte aká podľa č. 5
nie

8.

Na ktoré oblasti pomoci by sa mala obec v budúcnosti viac zamerať? (uveďte najviac 4
odpovede)
poradenstvo
rozvoj služieb poskytovaných v domácnostiach
osobná asistencia pre ŤZP
opatrovateľská služba
služby pre osoby so zdravotným postihnutím – denný stacionár, prepravná služba
klub mládeže
materské centrum s herňou
zariadenie pre seniorov
chránená dielňa – riešenie zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
starostlivosť o osoby ohrozené závislosťou
ľudia bez domova
sociálne byty
iné
neviem

9.

Viete si v budúcnosti predstaviť, že by ste sa venovali práci v sociálnych službách
v obci?
áno, ak by boli na to podmienky, mám potrebné vzdelanie
áno, nemám potrebné vzdelanie, využil/a by som možnosť si ho doplniť
nie

Štatistické otázky
Aké je zloženie Vašej domácnosti ?
jednotlivec, žijem sama/sám
jeden rodič s dieťaťom/deťmi
obaja rodičia s dieťaťom/deťmi
manželia/partneri žijúci v domácnosti bez detí
viacgeneračná domácnosť
iný typ
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Koľko máte rokov? (osoba, ktorá vypĺňa dotazník)
menej ako 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
66 – 75
76 a viac
Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie?
základné
stredné bez maturity
stredné s maturitou
vyššia odborná škola
vysokoškolské
Aké je Vaše zamestnanie?
zamestnanec/zamestnankyňa
študent/ka
SZČO, podnikateľ/ka (samostatná ekonomická činnosť)
nezamestnaný/á
invalidný/á dôchod/kyňa
starobný dôchodca/kyňa
iné
Ako by ste hodnotili životnú úroveň Vašej domácnosti?
veľmi dobrá
skôr dobrá
skôr zlá
veľmi zlá
Ste muž alebo žena ?
muž

žena

Dotazník je anonymný a bude slúžiť ako východiskový materiál pre spracovanie
Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb obce v súlade s §80 zákona č. 448/2008 o
sociálnych službách.
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