Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST
V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Vážení přátelé,
máte v rukou dotazník, který si klade za cíl zjistit Váš názor, připomínky, problémy
a podněty k problematice sociálních služeb v Berouně. Jde o jednu z aktivit v rámci plánování
sociálních služeb v Berouně. Vaše názory by se měly stát důležitým podkladem pro zlepšení
poskytovaných služeb ve městě. Veškeré dotazování je anonymní a s daty bude nakládáno dle
přílušných standardů a zákonů. Se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření budete mít
možnost se seznámit na webové adrese www.mesto-beroun.cz.
Těšíme se na všechny podněty, které touto cestou od Vás můžeme získat.
Zvolené možnosti označte křížkem.

Úvodem Vás požádáme o vyplnění několika demografických údajů.
1.



Kde bydlíte?
Beroun
jinde ……………………………

2.

Kolik je Vám let? …………

3.



Pohlaví:
žena
muž

6.

4. Vaše vzdělání?
 základní vzdělání
 střední odborné učiliště – výuční list
 střední odborné učiliště s maturitou
 středoškolské vzdělání
 vyšší odborné vzdělání
 vysokoškolské vzdělání
5. Počet osob v domácnosti ……………

Víte, kde získat informace o dění, službách ve městě?
 ANO
 NE
pokud jste odpověděli ano - kde……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
6a/ Jaký zdroj informací upřednostňujete?

úřady


místní tisk


informační letáky



7.

internet
neziskové organizace
městské informační centrum

jinde, uveďte prosím kde:……………………………………………………………………

Pokud se ocitnete v následující životní situaci volil(a) byste:
7a/ V seniorském věku nebo v případě zdravotního postižení, kdy budete
potřebovat pomoc druhé osoby

obrátíte se na rodinu a budete očekávat pomoc od nich

využijete péči provozovanou poskytovatelem v domácím prostředí

zvolíte pobyt v domově pro seniory

zvolíte pobyt v domě s pečovatelskou službou, penzionu pro seniory
jiné……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________ otočte ________________

7b/ Obecně je pro Vás zajímavější myšlenka:

standardní služby, poskytované zdarma nebo s malou finanční
spoluúčastí uživatele

nadstandardní nabídka a kvalita poskytovaných služeb, hrazené z větší
části či plně uživatelem
8.

Myslíte si, že by děti měly mít možnost trávit volný čas v zájmových
kroužcích s malou finanční účastí, případně bezplatně?
 ANO
 NE
pokud jste odpověděli ano - proč……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Napadá Vás nějaká volnočasová aktivita dětí, která ve městě chybí?
 ANO
 NE
pokud jste odpověděli ano - jaká……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

10. Co je podle Vás největším sociálním problémem v Berouně?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
11.

Chtěl(a) byste ještě něco sdělit k sociálním službám v Berouně?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

12.

Chtěl(a) byste se podílet na plánování sociálních služeb a zapojit se do
práce v pracovních skupinách?
Pokud ano, kontaktujte místního koordinátora – Bc . D. Műllerová, e-mail:
osvz15@muberoun.cz, tel: 311 630 263 (311 630 252), 722 713 622 nebo uveďte na
sebe kontakt:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Děkujeme za Váš čas.

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun
www.mesto-beroun.cz

Za komunitní plánování sociálních služeb
Bc.Daniela Mőllerová
tel: 311 630 263, 722 713 622
osvz15@muberoun.cz

