ANKETA – SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA KAPLICKU
Kde bydlíte? (uveďte název obce/města) .................................................

Kolik je Vám let? ...............

Kde hledáte informace o sociálních službách? (můžete vybrat více možností)
Nehledám tyto informace, nepotřebuji je
Internet (vyhledám si sám, co potřebuji)
Místní periodika (např. obecní zpravodaje)
Letáky nebo jiné informace na veřejných místech (např. úřad práce, obecní/městský úřad, u lékaře apod.)
Přímo u poskytovatelů služeb ve Vašem regionu
Jiné (vypište):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak jste spokojeni se zajištěním následujících oblastí ve Vašem regionu?
Ke každé níže uvedené oblasti se vyjádřete dle škály uvedené ve sloupcích vpravo

Zajištěno
(jsem
spokojen)

Zajištěno Nezajištěno Neumím
zčásti
(nejsem posoudit
(vidím
spokojen)
nedostatky)

Dostupnost služeb pro děti ohrožené sociál. problémy (šikana, výchovné problémy apod.)
Nabídka organizované činnosti pro děti a mládež (kroužky, prázdninové tábory apod.)
Místa pro trávení volného času pro děti a mládež (hřiště apod.)
Pečovatelská služba, osobní asistence (pomoc s péčí o domácnost, osobní hygienou)
Kapacita míst v domovech pro seniory
Kapacita a dostupnost bytů v domech s pečovatelskou službou
Hospicová péče
Bezbariérovost veřejných ploch a budov (vstupy, nájezdy, výtahy apod.)
Poradenství v obtížných životních situacích (exekuce, zdravotní stav, zaměstnání apod.)
Dostupnost bydlení (sociální bydlení, obecní byty s regulovaným nájmem, startovací byty)
Dostupnost bydlení s doprovodnou soc. službou (osoby se zdravotním znevýhodněním)
Dostatek pracovních míst v regionu (místa pro uživatele se specifickými potřebami např.
zkrácený úvazek, chráněná pracovní místa apod.)
Podpora pro děti opouštějící dětský domov
Podpora pro osoby po výkonu trestu odnětí svobody
Péče o osoby ohrožené závislostmi a práce s nimi (drogy, alkohol, gamblerství, internet)
Pocit bezpečí v místě bydliště
Jiné (vypište – další návrhy a doplnění pro sociální oblast na Kaplicku, např. co chybí):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt pro případné dotazy: Zdeněk Říha, planujeme@seznam.cz, 774 050 409
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!
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