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DOTAZNÍK 

 

Vážení obyvatelia Jakubovej Vole, 

 

samospráva obce v súčasnosti pripravuje dokument pod názvom „Komunitný plán sociálnych 

služieb 2018-2023“, prostredníctvom ktorého chceme (o.i.) dosiahnuť zlepšenie poskytovania 

sociálnych služieb v našej obci. 

V tejto súvislosti sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu a o vyjadrenie Vašich názorov: 

vyplnením uvedeného dotazníka nám pomôžete zistiť prípadné nedostatky v doterajšom 

poskytovaní sociálnych služieb a na základe Vašich názorov a pripomienok získame cennú 

spätnú väzbu v záujme kvalitnejšieho poskytovania sociálnych služieb v našej obci. Dotazník 

je anonymný, poskytnuté údaje budú použité výlučne pre potreby spracovania analýz. 

 

Vyplnené dotazníky môžete odovzdať na obecnom úrade. 

 

Prosíme Vás o ich vyplnenie a doručenie najneskôr do 7.5.2018 

 

Ak pracujete s internetom alebo ak má viacero členov Vašej domácnosti záujem vyplniť tento 

dotazník, radi by sme Vás prednostne poprosili o jeho vyplnenie v online podobe. Digitálnu 

verziu dotazníka nájdete na webstránke obce www.jakubovavola.sk 

 
 

 

Pohlavie: 

☐ muž 

☐ žena 

 

 

Váš vek: 

☐ 50 rokov alebo menej 

☐ 51-60 

☐ 61 a viac 

 

V súčasnosti som (môžete zaškrtnúť aj viac odpovedí): 

☐ zamestnaný/á 

☐ podnikateľ 

☐ nezamestnaný evidovaný na úrade práce 

☐ starobný dôchodca 

☐ invalidný dôchodca 

☐ občan so zdravotným postihnutím 

☐ osamelá osoba žijúca v domácnosti 

občan v ťažkej životnej situácii: 

☐ strata partnera 

☐ strata bývania 

☐ problémy so spolunažívaním 

☐ osamelý rodič s maloletým dieťaťom. 

 

  

http://www.jakubovavola.sk/
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Prosím, krížikom označte ktoré sociálne služby v súčasnosti využívate a ktoré by ste chceli 

využívať. 

 

Služba Využívam 
Chcem 

využívať 

Opatrovateľská služba – v domácnosti   

Nocľaháreň (ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel 

prenocovania) 

  

Útulok (poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo 

a nevyhnutné ošatenie) 

  

Domov na pol ceste (služba na určitý čas osobe, ktorá nemá 

zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené 

ubytovanie) 

  

Nízkoprahové denné centrum (služba počas dňa osobe, ktorá 

nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb) 

  

Zariadenie núdzového bývania (sociálna služba osobe, na ktorej 

je páchané násilie, ubytovanie na určitý čas) 

  

Zariadenie pre seniorov (pre dôchodcov, ktorí sú odkázaní na 

pomoc iných osôb) 

  

Zariadenie opatrovateľskej služby (úkony opatrovateľskej 

služby pre osobu, ktorej tieto úkony nemožno poskytnúť v jej 

domácnosti) 

  

Rehabilitačné stredisko (služba osobe, ktorá je slabozraká alebo 

nepočujúca) 

  

Domov sociálnych služieb (týždenná pobytová služba osobe do 

dovŕšenia dôchodkového veku) 

  

Denný stacionár (služba pre osoby len na určitý čas počas dňa)   

Prepravná služba (osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 

odkázanej na individuálnu prepravu) 

  

Požičiavanie pomôcok   

Klub dôchodcov (záujmové aktivity, pravidelné stretávanie)   

Jedáleň, spoločné stravovanie   

Donáška obedov   

Stredisko osobnej hygieny   

Základné sociálne poradenstvo   

Práčovňa   

Odľahčovacia služba (sociálna služba poskytovaná fyzickej 

osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím) 

  

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 

telekomunikačných technológií (elektronický strážca – 

náramok, mobil) 

  

Iná služba (napíšte aká)   
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Ak ste v súčasnosti prijímateľom niektorej sociálnej služby, uveďte, prosím, s akými 

prípadnými problémami sa stretávate pri jej využívaní. Popíšte konkrétny problém a ak 

viete, uveďte aj Vaše návrhy na jeho riešenie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Akú pomoc v súčasnosti Vy alebo člen Vašej domácnosti potrebujete (resp. existuje 

predpoklad, že v najbližších rokoch potrebovať budete)? 

☐ pri osobnej hygiene 

☐ pri bežných prácach v domácnosti 

☐ pri nákupoch a nevyhnutných pochôdzkach 

☐ pri príprave obeda 

pri pohybe mimo domu/bytu 

☐ prepravu 

☐ sprievodcu 

☐ pri obstarávaní liekov 

☐ ošetrovanie v domácnosti 

☐ bezbariérový prístup (kde) .................................................................................................... 

☐ požičiavanie zdravotníckych pomôcok (chodítka, invalidný vozík...) 

☐ pri vybavovaní na úradoch 

☐ pri komunikácii s okolím 

☐ duševnú pomoc, podporu 

☐ sociálne poradenstvo 

☐ pri zabezpečení bývania 

☐ pri domácom násilí 

☐ so zabezpečením osobnej starostlivosti o dieťa 

☐ pri využívaní voľného času 

☐ inú pomoc:.............................................................................................................................. 
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Aké zariadenia, resp. aktivity Vám v obci chýbajú? 

voľne prístupné športoviská 

☐ vonku 

☐ vo vnútri 

☐ detské ihriská, miesta na hranie detí 

☐ klubovne, záujmové krúžky (napíšte aké) .............................................................................. 

☐ internetová klubovňa 

☐ workout – cvičenie na náradí v exteriéri 

☐ pravidelné odborné prednášky (zdravotné, záhradkárske ...) 

☐ zvýšený monitoring hliadkami štátnej polície na problematických miestach a čase 

☐ kamerový systém v obci 

☐ iné (napíšte aké-napr. posilňovňa...) ...................................................................................... 

 

 

 

Voľný priestor na Vaše vyjadrenie (tu máte možnosť napísať akýkoľvek Váš názor, postreh, 

pripomienku, vyjadrenie a pod. – čokoľvek ohľadom poskytovania sociálnych služieb v našej 

obci, čo v tomto dotazníku spomenuté nebolo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ďakujeme Vám za čas, strávený vyplnením tohto dotazníka a za Vaše cenné názory 

a pripomienky. 

 


