PRÍLOHA Č.1

Obec M O J M Í R O V C E
Námestie sv. Ladislava 931/7
951 15 Mojmírovce

Vážení spoluobčania,

Obec Mojmírovce Vás oslovila formou dotazníka, ktorého cieľom je zmapovať potreby, priority
a názory občanov našej obce v poskytovaní sociálnych služieb na území našej obce. Sociálne služby
sú určené ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii (či už pre ťažké zdravotné postihnutie
alebo nepriaznivý zdravotný stav, z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku alebo z dôvodu, že nemajú
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a pod.) a nie je
v ich silách samostatne riešiť svoje problémy.

Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výlučne na účely spracovania návrhu na
skvalitnenie a postupné dobudovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať potrebám
obyvateľov našej obce.

Za jednu domácnosť prosím vyplňte len jeden dotazník.

Vyplnený dotazník Vás prosíme odoslať na adresu Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava
931/7, 951 15 Mojmírovce, priniesť osobne na Obecný úrad – Klientske centrum alebo do kancelárie
terénnych sociálnych pracovníkov v Polyfunkčnom dome na Hlavnej ulici v Mojmírovciach, resp.
vyplniť online na oficiálnej stránke obce Mojmírovce www.mojmirovce.sk.

Termín odovzdania dotazníkov je do 12.3.2018 do 12,00 hod..

Každý názor je pre nás dôležitý, bez zmapovania potrieb občanov v oblasti sociálnych služieb
nebude možné skvalitniť tieto služby v dlhodobom horizonte, preto Vás prosíme o doručenie
dotazníka akoukoľvek z ponúknutých možností.

Ďakujeme za spoluprácu.

.........................................................
Mgr. Martin Palka
Starosta obce Mojmírovce
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Dotazník o sociálnych službách v obci Mojmírovce
I. Charakteristika respondenta (kto vypĺňa dotazník za Vašu domácnosť)
muž
1.Pohlavie
žena

menej ako 25
25 - 34
35 - 44
2.Veková kategória

45 - 54
55 - 64
65 - 74
75 a viac
základné
stredná škola bez maturity

3. Aké je vaše najvyššie dokončené
vzdelanie?

stredná škola s maturitou
vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa doktorandské

zamestnanec
podnikateľ
nezamestnaný
4. Aké je vaše sociálne postavenie?

starobný dôchodca
invalidný dôchodca
materská/rodičovská dovolenka
študent
iné .............................................

menej ako 5 rokov
5. Ako dlho žijete v Mojmírovciach ?

5 – 15 rokov
16 – 30 rokov
viac ako 30 rokov
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iné .............................................
II. Charakteristika Vašej domácnosti
jednotlivec
obaja rodičia s dieťaťom
6. Aké je zloženie Vašej domácnosti ?

jeden rodič s dieťaťom
manželia bez detí, resp. deti sú dospelé a žijú inde
viacgeneračná domácnosť
iný typ .......................................

1
2

7. Ako hodnotíte životnú úroveň Vašej
domácnosti na škále od 1 po 5,
kde 1 je znamená veľmi dobrú a
5 veľmi zlú životnú úroveň?

3
4
5

III. Informovanosť o sociálnych službách
obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným problémom stretol
kontaktujem organizácie, o ktorých viem, že podobné služby
poskytujú
8. Na koho sa obrátite v prípade, že by
ste potrebovali získať informácie
o niektorej forme sociálnych služieb?

získam informácie z internetu
opýtam sa na úradoch
opýtam sa ošetrujúceho lekára
neviem, doteraz som sa s takou situáciou nestretol/a

IV. Skúsenosti so sociálnymi službami
problém s mobilitou (nedokážem sám navštíviť lekára, inštitúcie)
problém s vykonávaním seba obslužných úkonov (umývanie,..)
problém so zabezpečovaním prípravy stravy
9. Aké problémy sociálneho charakteru
by ste potrebovali riešiť vo Vašej
domácnosti?

problém so starostlivosťou o domácnosť
problém s bývaním
problém s komunikáciou
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problém s niektorým typom závislosti (drogová závislosť,
alkoholizmus, patologické hráčstvo – gambling, závislosť na
internete/technike, závislosť na nakupovaní a pod.)
problém so šikanovaním
problém s prostitúciou
(viď ďalšie na nasledujúcej strane)
problém s násilím (domáce násilie, týranie, sexuálne
zneužívanie alebo násilie, napadnutie)
iné (konkretizujte, prosím) ...........................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
sociálne poradenstvo
opatrovateľská služba
10. Prosíme, označte všetky sociálne
služby, ktoré v súčasnej dobe využíva
niektorý člen Vašej domácnosti v obci
Mojmírovce:

zariadenie pre seniorov
denný stacionár
nevyužíva
iné /vypíšte/...............................................................................

1
2

11.Ako hodnotíte skúsenosť s danou
sociálnou službou na škále od 1 po 5,
kde 1 je znamená úplnú spokojnosť a
5 úplnú nespokojnosť?

3
4
5

IV. Využívanie sociálnych služieb v budúcnosti
snažil/a by som sa zaistiť starostlivosť sám/sama, príp. využiť
pomoc blízkych ľudí
využil/a by som služby poskytované v domácom prostredí
12.Ako by ste postupovali v prípade, ak
by člen Vašej domácnosti bol
odkázaný na pomoc inej osoby?

využil/a by som služby poskytované v zariadení v pracovných
dňoch počas dňa
využil/a by som služby poskytované v zariadení pobytovou
formou (týždenné pobytové alebo celoročné pobytové)
iné/vypíšte/...............................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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prepravná služba – sociálny taxík – vyberte z možností:
o preprava v rámci obce (lekár, obecný úrad a pod.)
o preprava mimo obce (lekár, úrady a inštitúcie napr.
sociálna poisťovňa, mestský úrad a pod)
o iné............................................................................
poskytovanie sociálnej služby v jedálni – vyberte z možností:
o vyzdvihnutie jedla v jedálni
o stravovanie v jedálni
o donáška stravy domov
13. O aké sociálne služby v obci
Mojmírovce, by ste mali záujem?

poskytovanie sociálnej služby v práčovni
o pranie
o žehlenie
o údržba bielizne a šatstva
domáca opatrovateľská služba
Potrebné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Je
poskytovaná opatrovateľkou výhradne v domácnosti žiadateľa.
poskytovanie soc. služby v dennom centre – záujmová
činnosť:
o krúžky v pravidelných intervaloch (ručné práce a pod)
o vedomostné hry, spoločenské hry, športové aktivity
požičiavanie pomôcok
Poskytuje sa osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (potrebný
posudok od úradu práce) alebo s nepriaznivým zdravotným
stavom (potvrdenie od lekára) odkázanej na pomôcku.
poradenstvo
o sociálne poradenstvo (poskytnutie základných informácií o
možnostiach riešenia problému a odporúčanie a
sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci)
o psychosociálne poradenstvo (pomáha vyrovnať sa so
záťažovými situáciami, ako je násilie, rozvod, smrť,
problém závislosti v rodine a pod.)
o právne poradenstvo (v oblasti rodinného, pracovného,
občianskeho a obchodného práva)
o kariérové poradenstvo (pomoc pri rozhodovaní o otázkach
vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a
rozvoji kariéry)
o telefonické poradenstvo – linka dôvery (pomoc pri riešení
krízových a iných ťažkých životných situácií)
iné (uveďte, prosím)
..........................................................................................................
zariadenie pre seniorov – bývalé domovy dôchodcov –
pobytová forma. Pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a buď
sú odkázané na pomoc inej osoby (stupeň odkázanosti najmenej
IV) alebo z iných vážnych dôvodov potrebujú poskytovanie
sociálnej služby v tomto zariadení.

14. V akých zariadeniach v obci
Mojmírovce, by ste mali záujem
o poskytovanie sociálnych služieb?

domov sociálnych služieb – pre osoby do dovŕšenia
dôchodkového veku – týždenná pobytová alebo ambulantná
forma. Potrebné rozhodnutie o odkázanosti (stupeň odkázanosti
V, resp. III v prípade nevidiaceho).
zariadenie opatrovateľskej služby – pre osoby, ktorým pre
zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie je možné
zabezpečiť potrebnú starostlivosť v domácom prostredí a stupeň
ich odkázanosti je najmenej II.
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denný stacionár – pre osoby odkázané na pomoc inej osoby v
zariadení na určitý čas počas dňa a stupeň ich odkázanosti je
najmenej III. Posilňuje kontakt so spoločenským prostredím,
aktivizáciu, podporu samostatnosti a zodpovednosti.
jasle – zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
iné (uveďte, prosím)....................................................................
IV. Priority rozvoja sociálnych služieb
rodiny s malými deťmi
rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
mnohopočetné rodiny
neúplné rodiny
deti a mládež
neprispôsobiví občania
občania v prechodnej sociálnej kríze
nezamestnaní
15. Ktoré z nasledujúcich skupín
obyvateľov obce si podľa Vás zaslúžia
viac pozornosti ? (max. 3 odpovede)

etnické menšiny
osoby ohrozené závislosťou (drogová závislosť, alkoholizmus,
patologické hráčstvo – gambling, závislosť na internete/technike,
závislosť na nakupovaní a pod.)
seniori
osoby so zdravotným postihnutím
dlhodobo chorí
obete násilných činov (domáceho násilia, týrania, sexuálneho
zneužívania alebo násilia, napadnutia, podvodu, šikanovania,
obchodovania s ľuďmi a pod.)
iná skupina ...........................................................................
rozvoj služieb poskytovaných v domácnostiach
rozvoj služieb poskytovaných v zariadeniach
ambulantnou formou (dochádzate za sociálnou službou)

16. Na ktoré oblasti pomoci by sa mala
obec v budúcnosti viac zamerať?

rozvoj služieb poskytovaných v zariadeniach
pobytovou formou (súčasťou sociálnej služby je aj ubytovanie –
sociálna služba sa poskytuje ako celoročná alebo týždenná)
iné.........................................................................................

17. V rámci prevencie v sociálnej oblasti,
aké aktivity Vám vo Vašej obci
chýbajú?

osveta v oblasti obrany a ochrany proti rôznym druhom násilia
(domáceho násilia, týrania, sexuálneho zneužívania alebo násilia,
napadnutia, podvodu, lúpeže, krádeže, šikanovania, obchodovania
s ľuďmi a pod.)
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osveta v oblasti prevencie závislostí (drogová závislosť,
alkoholizmus, patologické hráčstvo – gambling, závislosť na
internete/technike, závislosť na nakupovaní a pod.)
programy na prevenciu sociálnopatologických javov
zvýšený monitoring hliadkami štátnej polície na problematických
miestach
zriadenie obecnej polície (ktorá zabezpečuje verejný poriadok v
obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov pred ohrozením ich
života a zdravia, spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného
zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, a pod.)
iné.........................................................................................
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