Vyhodnocení dotazníků SENIOŘI
sociálních služeb města Černošice
Celkem odpovědělo 72 seniorů.
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pro Komunitní plánování

3. Žiji s:

jiný

sám (sama)
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4. Svůj zdravotní stav považuji za:
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5. Bydlím v:
věcné břemeno
RD u dětí
jiné - DPS
družstevním bytě
vlastním domě

Bydlím v....
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6. Svoji sociální situaci považuji za:
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7. Označte, prosím, kterou z následujících pečovatelských služeb a aktivit
v černošcích v současné době využíváte:
cvičení pro seniory
sociální odbor MÚ
občanská poradna na MÚ
bezplatná právní poradna
výlety s klubem důchodců
cvičení
denní stacionář
kadeřnické služby
pedikúra a manikúra
pomoc při osobní hygieně
doprovod (k lékaři, na úřad)
odebírání obědů
tísňové tlačítko (24 hodin služba)
pochůzky (nákup)
pomoc v domácnosti (úklid)
praní prádla

Kterou z
následujících
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V současné době nevyužívá 33 seniorů žádnou z pečovatelských služeb
poskytovanou městem a 2 senioři o ní uvažují do budoucna.

8. Na koho se obracíte nebo byste se obrátili, kdybyste potřebovali poradit
v oblasti zdravotní nebo sociální:
jinam – pracovník DPS
jinam – církev
na člověka,který řešil podobnou situaci
nevím
Na koho se
obracíte (obrátili
byste se),
kdybyste
potřebovali poradit
v oblasti zdravotní
nebo sociální.
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Domnívám se, že o poskytovaných službách a aktivitách v našem městě jsem
informován(a):
špatně
Domníváte
se, že o
poskytovan
ých
službách a
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městě
informováni.
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9. V případě, že budu potřebovat pečovatelskou službu, dal(a) bych přednost
službě:

terénní (služba je poskytována u mě doma)

V případě, že budu
potřebovat
pečovatelskou
službu, dal(a)bych
přednost službě.

pobytové (žiji v zařízení)

ambulantní (dopravím se)
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10.Co vám v našem městě chybí?
bezbariérový přístup na úřady, do obchodů
dobrovolníky, kteří by si přišli popovídat, přečíst, projít se
info o možnostech finanční pomoci obce a státu v případě nouze
přednášky lékařů a sester na téma stárnutí
speciální cvičení pro seniory
fit park
více laviček
více aktivit typu: kulturní, kino, divadlo, taneční....

Co vám v našem městě
chybí?

více autobusových zastávek (Mokropsy a u DPS)
veřejné toalety (nádraží ČD, obchodní centra)
praktické info pro seniory, například v IL, u lékaře...
půjčování rehabilitačních pomůcek
nízkopodlažní autobusy
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Více laviček by si senioři přáli v ulici Slunečná, Vrážská, K Dubu. Dále pak
na nádraží ČD, kolem Berounky, u lesa a na trase mezi Černošicemi a
Mokropsy.
10. Co vám v našem městě chybí – vlastní náměty
rozhlas na nádraží
pošta na Vráži
krytou čekárnu na Vráži
protipovodňová opatření
měření rychlosti
domácí potřeby, základní elektro, opravna obuvi
železniční trať bez přechodu, podchocu – velké vzdálenosti
Pod Horkou – koš na psí exkrementy, více košů po městě
možnost hlídání objektu na krátkou dobu (víkend)
Mokropsy – obchod s potravinami, sklenář, pošta, drogerie....
zastávka a doprava k Penny mark.a zpět z Mokropes

Co vám v našem městě chybí –
vlastní náměty.

dobrovolníci na drobné fyzické práce
parkovací místa pro tělesně postižené
lepší chodníky
knihovna na Vráži
automaty na mléko
parkovací místa ve středu města, střed Vráže
kvalitní lékař
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Autobusové zastávky chybí dle dotazovaných především v části obce
Mokropsy, dále pak u budovy DPS nebo U Zvonu, u konce obce např. u
Penny marketu. Na Vráži chybí krytá zastávka, která byla nahrazena novou
nekrytou.

V městě chybí dotazovaným oprava obuvi, popřípadě oděvů. Chybí zde
železářství, domácí potřeby, elektro – žárovky…, obchod se širokým
sortimentem potravin, drogerie. Jedná se především o část obce Mokropsy.
Dojíždění do obchodů v centru města je pro většinu dotazovaných náročné a
daleko.

11.Největší problém je (z hlediska bariér) dostat se:

jít po nerovném chodníku

jinam – lékař, obchod..

Největší problém je
dostat se.

na úřad

na nástupiště vlaku, nástup a výstup z vlaku
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Největší problémy z hlediska bariér jsou na nádraží ČD (v Černošcích
směrem z Prahy na Beroun, v Mokropsích), při nástupu a výstupu z vlaku.
Další problémy jsou s bariérami na úřadě – ve staré budově se jedná o
stavební úřad, dále pak celá nová budova MÚ.
Bariéry také tvoří v zimě neuklizený sníh, psí exkrementy a nerovnost
chodníků.

12.Můj všeobecný ošetřující lékař je:

jinde
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13.Využívám i služeb lékařů specialistů v našem městě:
jiné – vnitřní lékařství
jiné – oční, interna
jinde - plicní, ortopedie, diabetologie
jiné – kožní
Využívám i služeb
lékařů specialistů v
našem městě.

jiné – neurologie
stomatologie
gynekologie
urologie
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14.Používáte mobilní telefon?
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15.Požíváte internet?

ne

Používáte
internet?
ano

0 5 10
15 20 25
30 35 40
45

