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DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE 

 
Vážená paní, vážený pane, 

rádi bychom Vás požádali o spolupráci při dotazníkovém šetření mapujícím informace a potřeby občanů 

frýdeckomístecka ve vztahu k sociálním službám. Výsledky tohoto výzkumu budou využity pro rozvoj 

sociálních služeb. Prosíme Vás o spolupráci a vyplnění dotazníku. Výzkum je anonymní, nejsou  zjišťovány 

žádné osobní údaje ani jiné skutečnosti, které by byly v rozporu se zákonem o ochraně osobních dat. 

Děkujeme za Vaši ochotu a čas. 

 

1. Kde byste hledal(a) informace v případě, že byste se ocitl(a) v tíživé životní situaci? 

1.  vyhledám pomoc v rodině nebo u přátel 

2.  zeptám se na obecním úřadě v naší obci 

3.  zeptám se na Magistrátu města Frýdek-Místek         

4.  hledám informace v médiích (internet, televize, noviny, časopisy, aj.) 

5.  kontaktuji organizaci, která danou službu poskytuje 

6.  jiné zdroje, prosím uveďte ………………………………………………………………. 

7.  nevím 

 

2. Považujete informace o sociálních službách v okolí Vašeho bydliště za důležité pro Vás nebo     

pro Vaše blízké? 

1.  určitě ano 

2.  spíše ano 

3.  spíše ne 

4.  určitě ne 

 

3. Pokud jste se v minulosti již obrátil(a) s žádostí o pomoc týkající se sociálních služeb na obecní 

úřad v místě bydliště, s jakým výsledkem?  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Jak jste informován(a) o sociálních službách v okolí místa Vašeho bydliště? 

1.  velmi dobře   

2.  poměrně dobře 

3.  jen málo 

4.  vůbec 

5. v případě, že jste informován(a) jen málo nebo vůbec, uveďte proč …………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Zažil(a) jsem Vy nebo někdo z Vaší rodiny v posledním roce některou z těchto tíživých situací? 

Vyberte nejvíce 3 možnosti.  

1.  výchovné problémy dětí a dospívajících (alkohol, drogy, jiné) 

2.  problémy související s užíváním alkoholu 

3.  problémy související s užíváním drog 

4.  závislost na herních automatech 

5.  dlouhodobá nezaměstnanost 

6.  nemožnost dlouhodobě platit nájemné či služby spojené s bydlením 

7.  extrémní chudoba (nejsou peníze na oblečení, léky) 

8.  kriminální čin vůči Vaší osobě nebo členu Vaší rodiny (krádež, přepadení) 

9.  velmi vážné potíže ve vztazích (agresivní slovní výpady, šikanování, apod.) 

10.  ztráta střechy nad hlavou 

11.  zdravotní stav některého z členů rodiny (postižení, úraz, nemoc) 

12.  úmrtí v rodině, popř. úmrtí někoho blízkého  

13.      diskriminační jednání na základě etnické příslušnosti 

14.  jinou; jakou……………………………………………………………………………… 
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6. Uveďte, zda využíváte Vy nebo někdo z Vaší rodiny některé z níže uvedených sociálních služeb: 

1.  pečovatelská služba (poskytuje se ve vymezeném čase v domácnosti osoby) 

2.  osobní asistence (poskytuje se bez časového omezení  a při činnostech, které osoba  

 potřebuje) 

3.  odlehčovací služby (odlehčující osobám, které pečují o někoho blízkého)  

4.  denní stacionář (zařízení, v němž lze pobývat v průběhu dne, ale ne přenocovat) 

5.  domov pro osoby se zdravotním postižením (pro osoby se sníženou soběstačností)  

6.  domov pro seniory 

7.  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (prostor pro setkávání mládeže, jehož cílem je  

organizovat mládeži volný čas a poskytnout pomoc v případě problémů) 

8.  terénní programy (určené osobám, které vedou rizikový způsob života, např. osoby 

závislé, bez přístřeší, žijící ve vyloučených komunitách) 

9.  jiné, prosím uveďte ……………………………………………………………………….. 

 

7. Uveďte, co byste Vy nebo někdo z Vaší rodiny nejvíce potřeboval(a): 

1.  pomoc v domácnosti, pomoc při hygieně, oblékání 

2.  asistenci a doprovod v případě snížené pohyblivosti 

3.  možnost umístit nesoběstačného příbuzného v zařízení po dobu  výkonu pracovních  

povinností  

4.  zařízení, v němž by mohl senior nebo osoba se zdravotním postižením pobývat v průběhu 

dne, ale ne přenocovat  

5.  domov pro osoby se zdravotním postižením 

6.  domov pro seniory 

7.  prostor pro setkávání mládeže, jehož cílem je organizovat mládeži volný čas a poskytnout  

pomoc v případě problémů 

8.  poradenské služby – znát možnosti, na koho se lze obrátit v obtížných situacích, např.  

drogová a alkoholová závislost, závislost na hracích automatech, potřeba o někoho pečovat, 

dluhové poradenství)  

9.  pomoc při péči o osobu s duševním onemocněním 

10.  pomoc s vyřízením sociálních dávek, důchodu  

11.  jiné, prosím uveďte ………………………………………………………………………. 

 

8. V otázce č. 7 jste popisoval(a) potřeby 

1.  své vlastní 

2.  jiné osoby, které (např. matky, bratra, apod)……………………………………………… 

 

9. Uveďte Váš věk: 

1.  do 18 let 

2.  od 19 let do 44 let 

3.  od 45 let do 64 let  

4.   více než 65 let  

 

10. Uveďte, zda se Vás týká některá z uvedených charakteristik. Jsem: 

1.   pracující 

2.  student 

3.  nezaměstnaný 

4.  rodič s nezaopatřenými dětmi 

5.  důchodce 

6.  osoba se zdravotním postižením 

 

 

 

 

Děkujeme za Váš čas a ochotu! 


