Obec Libouchec ve spolupráci s MAS Labské skály

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V LIBOUCHCI A JEHO SPÁDOVÉM OKOLÍ
(LIBOUCHEC, PETROVICE, TISÁ, VELKÉ CHVOJNO)

DOTAZNÍK PRO OBČANY
Vážení občané,
Obec Libouchec v současné době zahájila práce na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb pro
Libouchec, spádové území a nejbližší okolí (Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno).
Komunitní plán sociálních služeb má za cíl zmapovat současný stav sociálních služeb v Libouchci a
spádovém území (Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno) a na základě přání a potřeb obyvatel tohoto
území navrhnout rozvoj těch sociálních služeb, které budou nejlépe odpovídat místním potřebám.
Z tohoto důvodu potřebujeme znát Vaše potřeby a požadavky v oblasti sociálních služeb. Dotazník, který se
Vám dostává do rukou, bude jedním z podkladů pro tvorbu Komunitního plánu sociálních služeb v Libouchci,
jeho spádových oblastech a v nejbližším okolí (Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno).
Dotazník je určen všem, kteří v dané oblasti bydlí, pracují, podnikají či zde tráví čas jinak.
Vyplněním dotazníku získáte jedinečnou možnost zapojit se do tvorby Komunitního plánu sociálních služeb.
Díky tomu může být na našem území zahájena činnost právě těch sociálních služeb, které potřebujete
nebo můžete v budoucnu potřebovat.
Dotazník je anonymní. Prosíme o jeho vyplnění každým občanem samostatně (za občana mladšího 15let
věku prosíme o vyplnění společně se zákonným zástupcem). Vyplněný dotazník můžete odevzdat v
podatelně Obecního úřadu Libouchec (nebo v kanceláři matriky) nebo ho vyplnit elektronicky na
www.libouchec.cz (sekce Komunitní plán sociálních služeb) - nejpozději do 19.7.2015.
Moc Vám děkujeme za Váš čas. Výsledky anketního šetření zveřejníme na webových stránkách obce.
Jiří Bolík
starosta obce

1.

Jaké je Vaše pohlaví? Odpověď zakřížkujte.
žena
muž

2.

Jaký je Váš věk? Odpověď zakřížkujte.
do 17 let
18 - 24 let
25 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 a více let
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3.

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Odpověď zakřížkujte.

bez vzdělání
základní
střední odborné, vyučen/a (bez maturity)
úplné střední vzdělání (s maturitou)
vyšší odborné nebo bakalářské
vysokoškolské (magisterské, inženýrské)
4.

V jaké obci (části obce) žijete/pracujete/působíte? Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.

Libouchec
Čermná
Knínice
Žďárek

Tisá
Petrovice
Krásný Les
Velké Chvojno

Malé Chvojno
Luční Chvojno
Arnultovice
Žďár

Jiné……………………………………………………..
5.

Jaké je Vaše současné ekonomické postavení? Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.

Zaměstnaný
Osoba samostatně výdělečně činná
Osoba na mateřské dovolené, rodičovské dovolené
Osoba nezaměstnaná, evidována na úřadu práce
Osoba nezaměstnaná, neevidována na úřadu práce
Jiné……………………………………………………..
6.

Znáte některé instituce poskytující sociální služby působící na našem území? Odpověď zakřížkujte.
ano
ne

7.

V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli ANO, napište, které sociální služby působící na
Vašem území znáte. Napište volně vlastními slovy.
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

8.

Využíváte v současné době Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník/známý nějakou formu sociální
služby či pomoci? Odpověď zakřížkujte , případně doplňte text.
Ano - já
Ano - můj rodinný příslušník
Ano - známý
Ne

Jiné……………………………………………………..
9.

Jaké sociální služby využíváte, případně jaké služby využívá Váš rodinný příslušník/známý? Odpověď
zakřížkujte (můžete zvolit více odpovědí), případně doplňte text.
Odborné sociální poradenství (např.: poradenství ohledně dávek státní sociální podpory,
hmotné nouze, půjčování kompenzačních pomůcek - např. vozíků, polohovacích lehátek;
dluhové poradenství, poradenství v nezaměstnanosti,...)
Azylový dům
Domov pro seniory
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domovy se zvláštním režimem (pro duševně nemocné)
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Denní stacionáře
Chráněné bydlení
Pečovatelská služba
Nízkoprahové centrum
Centrum denních služeb
Tlumočnické služby
Raná péče
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Jiné……………………………………………………..
10. Kdo tyto sociální služby využívá? Vyplňte pouze v případě, že jste na předchozí otázku odpověděli
kladně. Odpověď zakřížkujte.
Osoba se zdravotním postižením
Osoba s mentálním postižením
Osoba s duševním onemocněním
Osoba s kombinovaným postižením
Osoba nezaměstnaná
Člověk v tíživé životní situaci
Osoba ohrožená závislostí (např.: na návykových látkách, na hracích automatech,...)
Osoba, která je dlouhodobě nemocná
Senior
Rodina s dítětem/dětmi
Rodič samoživitel, příp. osoba, které bylo dítě/děti svěřeny do péče pravomocným
rozhodnutím soudu
Jiné……………………………………………………..
11. Jak často využíváte Vy nebo Váš rodinný příslušník/známý sociální služby? Odpověď zakřížkujte.
Denně
Jednou týdně
Několikrát týdně
Měsíčně
Několikrát do roka
Ojediněle, dle aktuální potřeby
Nevyužívám je
12. Postrádáte ve Vašem okolí nějakou konkrétní sociální službu. Odpověď zakřížkujte.
ano
ne
Pokud ano, jakou? Popište vlastními slovy, můžete i na konkrétním příkladu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
13. Znáte některé instituce poskytující sociální služby i mimo naše území? Odpověď zakřížkujte.
ano
ne
14. Existuje ve Vašem okolí nějaká služba, kterou byste chtěli využívat, ale nemůžete? Odpověď
zakřížkujte.
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ano
ne
Pokud ano, jaká?……………………..………………………………………………………………………………………………………………....
15. Z jakých důvodů nemůžete tuto službu využívat? Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.
kapacitní
finanční
časové
dopravní
Jiné……………………………………………………..
16. Existuje ve Vašem okolí osoba, která potřebuje nějakou sociální službu, ale nemá k ní přístup?
Odpověď zakřížkujte.
ano
ne
17. Pokud ano, z jakých důvodů? Můžete zvolit více odpovědí. Odpověď zakřížkujte, případně doplňte
text.
kapacitní
finanční
časové
dopravní
Jiné……………………………………………………..
18. O jakou osobu se jedná? Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.
Dítě či mladiství
Senior
Osoba, která je samoživitelem
Osoba, která přišla o zaměstnání
Osoba s nízkými nebo velmi malými příjmy
Osoba ohrožená možností ztráty bydlení
Oběť násilí
Oběť trestného činu (např. i neplacení soudem stanovené vyživovací povinnosti)
Jiné……………………………………………………..
19. Na koho se obrátíte, když potřebujete získat informace o některé ze sociálních služeb? Můžete zvolit
více odpovědí. Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.
Na rodinu, známé
Na úřad (obecní úřad, úřad práce,...)
Hledám informace na internetu
Na registrovaného poskytovatele sociálních služeb
Doposud jsem žádné informace nehledal/nezjišťoval
Jiné……………………………………………………..
20. Víte, že je na Obecním úřadě v Libouchci Úsek sociálních věcí? Odpověď zakřížkujte.
Ano, jejich služeb využívám
Ano, vím o tom, ale jejich služeb nevyužívám.
Nevím
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21. Na kterou oblast sociální pomoci by se měla Vaše obec či nejbližší okolí v budoucnu (horizontu 3 let)
zaměřit. Co by pomohlo zlepšit život občanům? Můžete zvolit více odpovědí. Odpověď zakřížkujte,
případně doplňte text.
Vybudování domova pro seniory
Zřízení prostor pro setkávání seniorů, příp. i více generací
Poskytování odlehčovací služby
Zajistit běžné nákupy
Zajistit donášku obědů
Bezbariérové přístupy
Osobní asistence, pečovatelská služba
Větší informovanost o službách
Pomoc s pochůzkami po úřadech a s návštěvami u lékaře
Volnočasový klub pro mládež
Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Více organizovaných aktivit pro děti a mládež
Stálé krizové poradenství - osobně, telefonem, e-mailem
Multifunkční hřiště pro teenagery, lezecká stěna, aj.
Obecní nájemní byty s nižším nájemným pro osoby s nízkými příjmy nebo pro mladé rodiny,
tzv. startovací byty
Jiné……………………………………………………..
22. Na kterou skupinu obyvatel by se měla zaměřit, v oblasti poskytovaní sociálních služeb, Vaše
obec/nejbližší okolí? Můžete zvolit více odpovědí. Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.
Na seniory
Na rodiny s dětmi
Na osoby se zdravotním postižením
Na osoby, které se ocitli v obtížné životní situaci (ztráta zaměstnání, bydlení,
oběť násilí, trestného činu,..)
Mládeži s poruchami chování, uživatelům návykových látek
Jiné……………………………………………………..
23. Prostor pro Vaše náměty a další sdělení:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!
Pokud máte zájem o zapojení do pracovní skupiny pro sociální věci,
tak nás prosím kontaktujte na emailové adrese:
komunitniplan@gmail.com, nebo se můžete přihlásit osobně (na
Obecním úřadě v Libouchci u Aleny Flígrové nebo v podatelně) nebo
vyplňte formulář umístěný na webových stránkách obce
www.libouchec.cz v sekci „Komunitní plán sociálních služeb“.
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