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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČERNOŠICE

DOTAZNÍK SENIOŘI
Uvnitř:
DOTAZNÍKY
RODINY S DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
A
LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Vyplněním dotazníku pomůžete zmapovat názory významných skupin obyvatel
našeho města. Výstupy průzkumu budou používat jednotlivé pracovní skupiny.
Máte‐li zájem zapojit se aktivně do činnosti pracovních skupin, uveďte na konci
dotazníku své kontaktní údaje. V případě, že potřebujete s vyplněním dotazníku
pomoci, kontaktujte nás. Děkujeme!
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1.

Věk

4.

Svůj zdravotní stav považuji za:
velmi dobrý
uspokojivý
špatný

5.

Bydlím v:
nájemním bytě
obecním bytě
vlastním bytě
vlastním domě
družstevním bytě
jiný typ…………………………………………

65 – 75
76 – 85
86 a více
2.

Pohlaví
muž
žena

3.

Žiji s:
partnerem (partnerkou)
s dětmi
sám (sama)
jiný …………………………………………...

6.

Svoji sociální situaci považuji za:
velmi dobrou
uspokojivou
špatnou
(sociální situací rozumíme například úroveň bydlení, finanční situaci, vztahy v rodině, absence
či nezájem příbuzných, atd.). Můžete situaci popsat vlastními slovy.
…………………………………………………………….……………………………………………………………………..

Označte, prosím, kterou
z následujících pečovatelských služeb a
aktivit v Černošicích v současné době

7.

využíváte:
praní prádla
pomoc v domácnosti (úklid)
pochůzky (nákup)
tísňové tlačítko (24 hodinová
služba)
odebírání obědů
doprovod (k lékaři, na úřad)
pomoc při osobní hygieně

8.

pedikúra a manikúra
kadeřnické služby
denní stacionář (v DPS)
cvičení
výlety s klubem důchodců
bezplatná právní poradna
občanská poradna na Městském
úřadě
sociální odbor Městského úřadu
cvičení pro seniory

Na koho se obracíte nebo byste se obrátili, kdybyste potřebovali poradit v oblasti
zdravotní nebo sociální:
na svého ošetřujícího lékaře
na sociální odbor Městského úřadu
na své přátele
na sousedy
na svou rodinu
internet
nevím
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na člověka, který řešil podobnou situaci
jinam, uveďte ……………………………………………………………………………………………………
Domnívám se, že o poskytovaných službách a aktivitách v našem městě jsem informován(a):
dobře
neúplně
špatně
9.

V případě, že budu potřebovat pečovatelskou službu, dal(a) bych přednost službě:
ambulantní (za službou se dopravím)
pobytové (v zařízení žiji)
terénní (služba je poskytována u mě doma)

10. Co vám v našem městě chybí?
nízkopodlažní autobusy
půjčování rehabilitačních pomůcek
praktické informace pro seniory, například v IL, u lékařů, apod. (kde……..…….......)
veřejné toalety (kde…………………………………………………..………….……………………………)
více autobusových zastávek (kde………………………..…………………………..……………..……)
více aktivit typu:‐ kulturní (koncerty, kino, divadlo pro seniory, vzdělávací
/jazyky/, hudební, taneční, cvičení, kurzy vaření a jiné……………………………………….…….)
více laviček (kde…………………….……………………………………………………………………………..)
fit park (cvičební prvky umístěné venku)
speciální cvičení pro seniory
přednášky lékařů a sester na téma stárnutí
informace o možnostech finanční pomoci obce a státu v případě nouze
dobrovolníky, kteří by si přišli popovídat, přečíst, projít se
bezbariérový přístup na úřady, do obchodů

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11.Největší problém je (z hlediska bariér) dostat se :
na nástupiště vlaku
na úřad
jinam……………………….....……..

12.

13.

Můj všeobecný ošetřující lékař je:
v Černošicích
jinde (kde…………………………….….)

Využívám i služeb lékařů specialistů
v našem městě:

urologie
gynekologie
stomatologie
jiné…………………………………..………
14.

Používáte mobilní telefon?
ano
ne

15.

Používáte internet?
ano
ne
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Chcete‐li nám zanechat kontakt na sebe, učiňte tak, prosím, zde ☺
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

DOTAZNÍKY ODEVZDÁVEJTE NA SBĚRNÁ MÍSTA DO 10. LEDNA 2011

Distribuční místa:
MěÚ Černošice Riegrova 1209
Dům s pečovatelskou službou Vrážská 1805
Technické služby Topolská 660
a další (školky, lékaři, lékárny)

Sběrná místa:
MěÚ Černošice Riegrova 1209 (podatelna)
Dům s pečovatelskou službou Vrážská 1805
Technické služby Topolská 660
Na všech těchto objektech jsou vedle vchodu umístěny schránky
s označením „DOTAZNÍKY“, do nichž můžete dotazníky vhodit.

komunitni.plan @mestocernosice.cz
+420 725 031 834 Miroslav Strejček – metodik projektu
+ 420 604 268 000 Daniela Göttelová – místostarostka
MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Více informací na www.mestocernosice.cz a v Informačním listě (IX, XI, XII).

