Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2016 – 2023
Dotazník pre obyvateľov mesta Trstená
Vážená pani, vážený pán,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka, s cieľom získania
informácií o Vašich predpokladaných potrebách sociálnych služieb a o Vašich
názoroch a očakávaniach súvisiacich s rozvojom sociálnych služieb v Trstenej.
Výsledky výskumu budú použité ako východisko pre výhľadovú analýzu vývoja potrieb
sociálnych služieb a prognózu ich zabezpečovania, zároveň budú súčasťou
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2016 – 2023.
Vyplnený dotazník môžete odovzdať na MsÚ Trstená (vo vestibule bude
schránka na vloženie vyplneného dotazníka), v základných a materských
školách, v Klube dôchodcov, v Turisticko-informačnom centre.
Neuvádzajte, prosím, Vaše meno – dotazník je anonymný.
Označte krížikom, prosím, odpovede, ktoré považujete za najvýstižnejšie, prípadne
odpovede doplňte.

1. Pohlavie
muž
žena

2. Koľko máte rokov?
.............................................................................................................................
3. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
základné vzdelanie
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské vzdelanie

4. Aké je Vaše sociálno-ekonomické zaradenie?
študent/študentka
zamestnanec/zamestnankyňa
podnikateľ/podnikateľka
osoba na materskej/rodičovskej dovolenke
nezamestnaný/nezamestnaná
invalidný dôchodca/invalidná dôchodkyňa
starobný dôchodca/starobná dôchodkyňa

5. Ste občan so zdravotným postihnutím?
áno
áno, s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ŤZP)
nie
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6. Váš rodinný stav
slobodný/slobodná
ženatý/vydatá
rozvedený/rozvedená
vdovec/vdova

7. Kde v Trstenej žijete?
v bytovom dome (v byte)
v rodinnom dome
v zariadení sociálnych služieb
inde (uveďte kde)
.................................................................................................................................
nežijem v Trstenej

8. S kým žijete?
sám/sama
s rodičmi
s manželom/manželkou
s manželom/manželkou a s deťmi
s manželom/manželkou, s deťmi a vnukmi/vnučkami
inak (uveďte ako)
..................................................................................................................................

9. Koľko máte žijúcich detí?
žiadne
jedno
dve
tri
štyri a viac

10. V prípade, ak máte plnoleté deti, tieto žijú
všetky v Trstenej
aspoň jedno v Trstenej
aspoň jedno v okrese Tvrdošín
v iných okresoch Slovenska
v zahraničí
otázka sa ma netýka (nemám plnoleté deti alebo nemám deti)
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11. Potrebujete pomoc? (označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú)
áno, nemám zabezpečené základné životné potreby (ubytovanie, stravu,
oblečenie)
áno, pri starostlivosti o dieťa/deti
áno, pri starostlivosti o osobu s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažkým
zdravotným postihnutím
áno, kvôli vlastnej odkázanosti na pomoc z dôvodu nepriaznivého zdravotného
stavu, ťažkého zdravotného postihnutia alebo dôchodkového veku
áno, z iného dôvodu (uveďte akého)
nie, nepotrebujem
........................................................................................................................................

12. Dokáže Vám pomôcť rodina/známi v prípade nedostatku peňazí na
zabezpečenie základných životných potrieb (ubytovanie, strava,
oblečenia)?
áno, vždy
áno, výnimočne
nie
neviem posúdiť

13. Dokáže Vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri osobnej
starostlivosti o dieťa/deti?
áno, vždy
áno, výnimočne
nie
neviem posúdiť
otázka sa ma netýka (mám plnoleté deti alebo nemám deti)

14. Dokáže Vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri starostlivosti
o osobu s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažkým zdravotným
postihnutím?
áno, vždy
áno, výnimočne
nie
neviem posúdiť
otázka sa ma netýka (nestarám sa o osobu s nepriaznivým zdravotným stavom,
ťažkým zdravotným postihnutím)
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15. Dokáže Vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri starostlivosti
o Vás a o Vašu domácnosť?
áno, vždy
áno, výnimočne
nie
neviem posúdiť

16. Na koho sa obrátite v prípade potreby získania informácií o možnostiach
riešenia Vášho problému?
na rodinu/známych
na človeka, ktorý má podobný problém
na úrady
informácie hľadám na internete
informácie získavam inak (uveďte ako)
.................................................................................................................................
neviem

17. Považujete získané informácie o možnostiach riešenia Vášho problému
za zrozumiteľné a dostatočné?
áno
nie
neviem posúdiť

18. Máte informácie o poskytovaní sociálnych služieb v meste Trstená?
áno
čiastočne áno
nie

19. Myslíte si, že dostupnosť informácií o poskytovaní sociálnych služieb
v meste Trstená je dostatočná?
áno
nie
ak ste odpovedali nie, napíšte v čom vidíte príčinu
.................................................................................................................................
neviem, doteraz som nepotreboval žiadnu zo sociálnych služieb
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20. Využívate Vy osobne (prípadne osoba, ktorá s Vami žije v spoločnej
domácnosti) niektoré zo sociálnych služieb poskytovaných v meste
Trstená?
áno (podčiarknite ktoré): opatrovateľskú službu, služby Klubu dôchodcov, Dom
Charitas Sv. Františka z Assisi, základné sociálne poradenstvo
nie, nepotrebujem/nepotrebujeme ich
nie, nemôžem/nemôžeme si ich z finančného hľadiska dovoliť
neviem

21. Ste Vy osobne (prípadne osoba, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti)
spokojný s úrovňou poskytovaných služieb?
áno
nie (uveďte prečo)
.................................................................................................................................
neviem
otázka sa ma netýka (nevyužívam/nevyužívame žiadne sociálne služby)

22. Akým spôsobom zabezpečujete úhradu za Vami využívané sociálne
služby (prípadne za služby využívané osobou, ktorá s Vami žije v
spoločnej domácnosti)?
len z Vášho vlastného príjmu (prípadne len z príjmu osoby, ktorá služby využíva)
aj z príjmov osôb, s ktorými žijete Vy (prípadne osoba, ktorá služby využíva)
v spoločnej domácnosti
aj z príjmov osôb, s ktorými nežijete Vy (prípadne osoba, ktorá služby využíva)
v spoločnej domácnosti – napr. plnoleté deti, širšia rodina, známi
za služby neplatím/neplatíme
neviem
otázka sa ma netýka (nevyužívam/nevyužívame žiadne sociálne služby)
z príspevkov zo štátnych sociálnych dávok
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23. Aké druhy sociálnych služieb Vám v meste chýbajú, resp. predpokladáte, že
Vám budú chýbať? (označte všetky odpovede, s ktorými súhlasíte)
zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb (ubytovania, stravy, oblečenia) – napr. zariadenie núdzového
bývania; denné centrum
zamerané na podporu rodiny s deťmi – napr. pomoc pri starostlivosti o dieťa; denné
centrum pre deti a rodinu
zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku – napr. zariadenie podporovaného bývania;
denný stacionár
iné (uveďte aké)
........................................................................................................................................
žiadne
neviem posúdiť

24. Akú formu sociálnej služby by ste uprednostnili?
terénnu (potrebná služba je poskytovaná v domácom prostredí – napr.
opatrovateľská služba; donáška stravy)
ambulantnú (za službou je potrebné z domáceho prostredia dochádzať – napr.
domov sociálnych služieb bez ubytovania; obedy v jedálni)
pobytovú (poskytovanie služby vyžaduje odsťahovanie sa z domáceho
prostredia do zariadenia – napr. zariadenie pre seniorov, t.j. bývalý domov
dôchodcov; domov sociálnych služieb s ubytovaním)
neviem posúdiť
25. Ktoré sociálne skupiny podľa Vás potrebujú, resp. predpokladáte, že budú
potrebovať zvýšenú mieru pomoci zabezpečovanú prostredníctvom
sociálnych služieb? (označte maximálne 3 odpovede, s ktorými súhlasíte)
obyvatelia s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažko zdravotne postihnutí
seniori
rodiny s deťmi
rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
mladí dospelí po ukončení pobytu v detskom domove
obyvatelia po ukončení trestu odňatia slobody
obyvatelia závislí a ohrození závislosťami
neprispôsobiví obyvatelia
bezdomovci
iné (uveďte aké)
......................................................................................................................................
neviem posúdiť

Mesto Trstená Vám ďakuje za spoluprácu!
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