DOTAZNÍK
k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Gbely

Vážení občania,
mesto Gbely pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb do roku 2023, preto sa na Vás obraciame s
prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného
plánovania, ale s Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom
poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potrebu občanov v oblasti poskytovania
sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb.
Získané údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre potreby spracovania Komunitného
plánu sociálnych služieb do roku 2023.
Dotazník môžete poslať na mailovú adresu sekretariat@gbely.sk alebo osobne odovzdať na Mestský
úrad Gbely. Pre možnosť vypĺňania dotazníka je nutné si ho najskôr stiahnuť/uložiť do počítača.

Pohlavie:
Muž
Žena
Vek:
Do 18 rokov
18 – 25 rokov
26 – 49 rokov
50 – 69 rokov
Nad 70 rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Základné
Stredné s maturitou
Stredné bez maturity
Vysokoškolské

Ekonomická aktivita:
Zamestnaný/á
Podnikateľ/ka
Študent/ka
Na materskej dovolenke
Dôchodca/kyňa
Nezamestnaný/á

Ako dlho bývate v meste Gbely?
Menej ako 5 rokov
5 – 10 rokov
10 – 15 rokov
Viac ako 15 rokov
Ste spokojný s poskytovaním sociálnych služieb v meste?
Som spokojný/á
Som čiastočne spokojný/á
Som nespokojný/á
V prípade potreby informácií o niektorej sociálnej službe, na koho by ste sa obrátili?
Na človeka, ktorý podobný problém riešil
Na svoju rodinu
Na organizácie, ktoré podobné služby poskytujú
Na mestský úrad
Takéto informácie nevyhľadávam
Neviem
Využívate v súčasnosti nejakú sociálnu alebo inú službu?
Áno
Nie
Ak ste v predchádzajúcej otázke odpovedali áno, označte akú sociálnu službu
využívate?
Sociálne poradenstvo
Klub dôchodcov
Služby pre osoby so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
zabezpečovanie stravy
Zariadenie pre seniorov
Dom sociálnych služieb
Sociálne bývanie
Terénna opatrovateľská služba
Iné:............................................................
Aké sociálne služby vám v meste chýbajú?
Služby jedálne pre dôchodcov
Práčovňa
Prepravná služba
Zariadenie núdzového bývania
Útulok
Nocľaháreň
Stredisko osobnej hygieny
Odľahčujúca služba pre matky s deťmi
Chránená dielňa pre ŤZP
Denný stacionár
Preventívne programy

Detské jasle
Iné:................................................................
Ktoré z nasledujúcich skupín vnímate ako najviac ohrozené v meste Gbely?
Mladé rodiny, rodiny s malými deťmi
Osamelý rodič
Nezamestnaný
Občan v hmotnej núdzi
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím
Deti a mládež
Seniori/starší občania
Osoby ohrozené závislosťami na drogách, alkohole
Etnické menšiny
Mladiství po ukončení ústavnej starostlivosti
Občan vo výkone trestu
Bezdomovci
Iné
Aký rozsah poskytovania sociálnej služby by Vám vyhovoval najviac?
Ambulantná ( za sociálnou službou prijímateľ prichádza do zariadenia)
Terénna (sociálna služba sa poskytuje v rodinnom prostredí – doma)
Pobytová (súčasťou sociálnej služby je ubytovanie – 24 hod. denne)
Na poskytovanie ktorých sociálnych služieb by sa malo mesto v budúcnosti viac
zamerať?

............................................................................................................................

Boli by ste ochotný/á priplatiť za poskytnutie sociálnej služby v meste príplatok?
Áno
Nie

Za Váš čas strávený vyplňovaním dotazníka Vám ďakujeme.

