Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov
Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož cílem je mapování
sociálních služeb na území ORP Pelhřimov z hlediska kvality, dostupnosti, potřebnosti,
informovanosti a doporučení. Dotazníkové šetření je součástí projektu „Plánování sociálních
služeb v ORP Pelhřimov“, který je spolufinancován Evropskou unií. Vaše odpovědi jsou pro
kvalitní zpracování projektu velice cenné a budou sloužit jako podklad pro zpracování
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov.
1. Je obec zřizovatelem sociálních služeb (dále jen SS)?
Ano x Ne
V případě, že ano, jaké?

V případě, že ne, proč?

2. Sídlí na území obce nějaký poskytovatel SS?
Ano x Ne x Nevím
V případě, že ano, o jakou SS se jedná? Je poskytovatel SS nezisková organizace
nebo státem zřízená?

V případě, že ne, máte možnost v případě zájmu ze strany poskytovatelů SS
poskytnout zázemí?
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3. Víte, které z vyjmenovaných SS existují v ORP Pelhřimov?
a) sociální poradenství
b) osobní asistence
c) pečovatelská služba
d) tísňová péče
e) průvodcovské a předčitatelské služby
f) podpora samostatného bydlení
g) odlehčovací služby
h) centra denních služeb
i) denní stacionáře
j) týdenní stacionáře
k) domovy pro osoby se zdravotním postižením
l) domovy pro seniory
m) domovy se zvláštním režimem
n) chráněné bydlení
o) sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
p) raná péče
q) telefonická krizová pomoc
r) tlumočnické služby
s) azylové domy
t) domy na půl cesty
u) kontaktní centra
v) krizová pomoc
w) nízkoprahová denní centra
x) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
y) noclehárny
z) služby následné péče
aa) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
bb) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
cc) sociálně terapeutické dílny
dd) terapeutické komunity
ee) terénní programy
ff) sociální rehabilitace
gg) intervenční centra
hh) sousedská výpomoc
4. Jaká je dostupnost SS v ORP Pelhřimov?
- Je dostatečně časově dostupná?
-

Je dostupná veřejnou hromadnou dopravou?

-

Je dostupná z hlediska vydání finančních prostředků?
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5. Nachází se na území obce některá z cílových skupin:
a. rodiny v péči oddělení sociálně právní ochrany dětí
b. osoby se zdravotním postižením
c. osoby s mentálním postižením
d. senioři ohroženi sociálním vyloučením
e. osoby pečující
f. osoby bez přístřeší
g. osoby opouštějící zařízení výkonu trestu, oběti trestných činů
h. osoby s duševním onemocněním
i. osoby závislé a spoluzávislé na látkách nebo procesech
j. matky samoživitelky
k. dlouhodobě nezaměstnaní
l. národnostní menšiny
m. osoby ohrožené chudobou
Vyjádření:

6. Obrací se na Vás obyvatelé o pomoc, případně s žádostí o informace?
Ano x Ne
7. Víte, kde získat informace o SS?
Ano x Ne
V případě, že ano, uveďte příklad.

Pomohl by Vám v hledání informací nově vzniklý katalog?

8. Máte přehled o využívání SS obyvateli Vaší obce?
Ano x Ne
V případě, že ano, máte povědomí, jaké náklady jsou s využitím sociální služby spojené?

9. Víte, kam se obrátit v případě pomoci rodině s dětmi, která se ocitne v krizové
situaci?
Ano x Ne
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Uvítal byste v našem regionu SS, která by pomáhala v krizové situaci rodinám s dětmi,
které se ocitli bez přístřeší?

*Poznámka pro tazatele: Jaký typ? (podpora viz výčet otázka č. 3)

10. Přispívá obec na financování SS poskytovatelům, kteří poskytují služby Vašim
občanům?
Ano x Ne
V případě, že ne, z jakého důvodu?

11. Využíváte nějaké dotace, příspěvky, fondy?
Ano x Ne
V případě, že ano, jaké příspěvky nebo dotace využíváte?

V případě, že ne, proč příspěvky nebo dotace nevyužíváte?

12. Zaměstnáváte v obci osobu z cílových skupin (viz otázka 5)?

13. Získáváte pravidelně informace od poskytovatelů SS o jejich službách?
Ano x Ne
V jaké formě a jak je předáváte / nepředáváte informace od poskytovatelů svým
obyvatelům?
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14. Víte, co je komunitní plánování a je podle Vás důležité?
Ano x Ne

15. Je dle Vašeho názoru Vaše obec bezbariérová?

16. Víte o plánované reformě psychiatrické péče?
Ano x Ne

17. Funguje ve Vaší obci občanská solidarita (výpomoc)?
Ano x Ne

18. Máte dostatek informací pro případ, že by byla Vaše obec pověřena opatrovnictvím?
Víte jak postupovat?

19. Počet obyvatel v obci:
 0 – 250 obyvatel
 251 – 500 obyvatel
 501 – 1 000 obyvatel
 1 001 – 3 000 obyvatel
 3 000 a více obyvatel
20. Výkon funkce starosty:
Uvolněný x neuvolněný
21. Jaké je Vaše pohlaví?
Muž x žena
22. Počet let ve funkci?
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