Dotazník pre občanov obce Zliechov

Vážení občania, 
dovoľte, aby sme Vám poďakovali za spoluprácu i čas, ktorý nám venujete pri vypĺňaní nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný a bude slúžiť pre potreby obce Zliechov. Mapuje Vaše sociálne potreby a jeho výsledky budú podkladom pre prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Zliechov.

Pohlavie
☐ muž
☐ žena

Koľko máte rokov?
☐ 18 - 35
☐ 36 - 50
☐ 51 - 64
☐ 65 a viac

Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie?
☐ základné
☐ stredná škola bez maturity
☐ stredná škola s maturitou
☐ vysokoškolské

Aké je Vaše sociálne postavenie?
☐ zamestnanec
☐ študent/ka
☐ podnikateľ/ka (SZČO)
☐ dôchodca/dôchodkyňa
☐ v domácnosti
☐ invalidný dôchodca/dôchodkyňa
☐ nezamestnaný  evidovaný na ÚP
☐ poberateľ DvHN (dávok v hmotnej núdzi)
☐ rodič na MD
☐ iné

Aké je zloženie vašej domácnosti?
☐ jednotlivec
☐ obaja rodičia s dieťaťom/deťmi
☐ jednotlivec s dieťaťom/deťmi
☐ manželia žijúci v domácnosti bez detí / resp. deti sú dospelé a žijú inde
☐ viac generačná domácnosť

Aké sú podľa vás v súčasnosti tri najväčšie problémy v obci Zliechov? 
(vyberte maximálne 3 odpovede)
☐ bytová výstavba
☐ problém s využívaním voľného času
☐ športová a kultúrna ponuka podujatí
☐ sociálne služby
☐ zdravotníctvo
☐ iné (vypíšte aké) .............................................................
Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb? (vyberte maximálne 3 odpovede)
☐ obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným problémom už stretol
☐ nakontaktujem sa na organizácie, o ktorých viem, že podobné služby poskytujú
☐ vyhľadám pomoc u priateľov, v rodine
☐ získam informácie z internetu
☐ získam informácie na obecnom úrade
☐ u ošetrujúceho lekára
☐ neviem, doteraz som sa s takouto situáciou nestretol

Ako by ste riešili situáciu v prípade trvalého zdravotného postihnutia (dlhotrvajúcej choroby, staroby so stratou sebestačnosti a pod.) člena vašej rodiny?
☐	snažil/a by som sa zaistiť starostlivosť sám/a, (príp. využiť pomoc blízkych ľudí)
☐	využil/a by som služby poskytované v domácom prostredí (opatrovateľská služba	v domácnosti, osobný asistent, príspevok za opatrovanie)
☐	spoľahol/a by som sa na pomoc inštitúcií, ktoré by mohli zaistiť jeho trvalú opateru
☐	iné ............................................................................................................... (vypíšte aké)

Prosíme, označte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe užívate vy osobne, alebo vám blízke osoby (môžete vybrať i viac odpovedí)
☐ sociálne poradenstvo
☐ denné stacionáre
☐ denné centrá pre seniorov - kluby dôchodcov
☐ opatrovateľská služba v domácnosti
☐ zariadenie opatrovateľskej služby
☐ zariadenie pre seniorov
☐ sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím (domov sociálnych služieb)
☐ zariadenie núdzového bývania pre rodinu s deťmi
☐ útulok
☐ nocľaháreň
☐ iné ...........................................................................................................(vypíšte aké)
☐ nevyužívam

Zo sociálnych služieb, ktoré ste uviedli v predchádzajúcej otázke (č. 9) vyberte prosím jednu, ktorú považujete pre vás za najdôležitejšiu a napíšte, ako ste s ňou spokojný/á 
sociálna služba / vypíšte ........................................................................................................
☐ veľmi spokojný/á
☐ spokojný/á
☐ nespokojný/á
☐ veľmi nespokojný/á

Ak sa vaša rodina dlhodobo stará o niekoho, čo by vám najviac pomohlo k lepšiemu zabezpečeniu starostlivosti a opatery? (vyberte maximálne dve odpovede)
☐ poradenstvo
☐ susedská výpomoc
☐ pomoc dobrovoľníkov - neplatená forma
☐ pomoc kvalifikovanej opatrovateľky – platená forma
☐ zaistenie krátkodobého pobytu mimo rodinu a domácnosť pre danú osobu
☐ iné (vypíšte) ................................................................


Ktoré zo skupín obyvateľov vašej obce, si podľa vás zaslúžia viac pozornosti? 
(vyberte prosím maximálne 3 odpovede)
☐	rodiny s malými deťmi
☐	rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
☐	deti a mládež
☐	seniori
☐	osoby so zdravotným postihnutím
☐	dlhodobo choré osoby
☐	osoby ohrozené závislosťou
☐	nezamestnaní
☐	iná skupina.................................................................. (vypíšte)
Prečo ste vybrali práve tieto skupiny?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa mala obec  v budúcnosti viac zamerať? 
(vyberte maximálne 2 odpovede)	
☐	rozvoj sociálnych služieb poskytovaných v domácnostiach	
☐	služby pre seniorov (opatrovateľská služba, ...)
☐	sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím (denné stacionáre, prepravná	služba,...)
☐	bezbariérové byty
☐	starostlivosť o osoby ohrozené závislosťami
☐	iné..................................

Aké sociálne služby by ste potrebovali, ale sú v obci Zliechov nedostatočné, nedostupné, resp. sa neposkytujú? (prosím vypíšte)
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................










