
 
 

 

ANKETA 
Vážení, 

      cílem této ankety je zjistit Vaše názory a připomínky související s rozvojem sociálních služeb na 

Jindřichohradecku. Jedná se o jednu z aktivit v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ORP 

Jindřichův Hradec“. Výsledky ankety budou využity pro zpracování plánu rozvoje těch sociálních služeb, 

který bude reagovat na potřeby občanů. Prosíme Vás tedy o pomoc a vyplnění ankety. Čím více hlasů 

uslyšíme, tím zajímavější a přesnější bude výsledek.  

      Bližší informace Vám ráda poskytne koordinátorka projektu: 

Monika Emrová, tel. +420 777 793 736, e-mail: emrova@jh.cz 
 

1. Máte dostatek informací o sociálních službách na Jindřichohradecku? 

  ano                                          ne 

  
2. Víte, kde můžete získat informace o sociálních službách? 

   ano                                         ne 

Jaký zdroj informací upřednostňujete:  městský (obecní) úřad,  místní organizace,  katalogy,  

letáky,  místní tisk,  rozhlas,  noviny,  internet,  přednášky, jiné      ? 

 
3. Jste spokojen/a s rozsahem a úrovní sociálních služeb na Jindřichohradecku?  

 ano                                       ne                                         nevím 

 

4. Na koho byste se přednostně obrátil/a v případě těžké životní situace? (možno zatrhnout více možností) 

    rodina         přátelé       sociální zařízení 

    úřady       lékař       jiné   

uveďte     . 

 

5. Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých na Jindřichohradecku některé z těchto sociálních 

služeb? 

 Sociální poradenství (informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace, poradenství, půjčovna 

kompenzačních pomůcek atd.) 

   Osobní asistence (doprovod, celodenní péče v domácnosti – poskytování bez časového omezení) 

 Pečovatelská služba (donáška oběda, doprovod k lékaři, úklid, nákupy, pomoc s hygienou atd.) 

 Domovy pro seniory (pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku)
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  Tísňová péče (pomoc osobám vystaveným riziku ohrožení zdraví a bezpečnosti)  

 Průvodcovské a předčitatelské služby (pro osoby se sníženými schopnostmi orientace nebo komunikace) 

 Podpora samostatného bydlení (pro osoby se zdravotním postižením) 

 Odlehčovací služby (pro lidi se sníženou soběstačností -  umožnění odpočinku pečující osobě)  

 Domovy se zvláštním režimem (pro osoby s demencí – např. Alzheimerovou chorobou) 

   Centra denních služeb (pro osoby se sníženou soběstačností) 

 Denní stacionáře (pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pravidelnou pomoc) 

 Chráněné bydlení (individuální nebo skupinové bydlení s pomocí asistenta)  

 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (např. oddělení následné péče, 

léčebny dlouhodobě nemocných)  

 Raná péče (pro rodiče dětí se zdravotním postižením – do 7 let věku dítěte) 

 Telefonická krizová pomoc (pro osoby, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života)  

   Tlumočnické služby (pro osoby s poruchami komunikace způsobenými smyslovým postižením)  

 Azylové domy (přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší) 

Prosíme OTOČTE! 

 



 





 Domy na půl cesty (bydlení pro osoby do 26 let, které se vrátily z dětského domova atd.) 

 Kontaktní centra (pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách) 

   Krizová pomoc (pro osoby, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života) 

   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (při ohrožení společensky nežádoucími jevy) 

 Jiné/uveďte       

 

6. Pokud sociální služby využíváte, napište které:  

      
7. Pokud sociální služby využíváte, jste s nimi spokojeni?   

   ano                                 spíše ano                               spíše  ne                           ne 

 

Co by se podle Vás mělo na fungování služeb změnit:   

      

8. Čemu by se podle Vašeho názoru měla na Jindřichohradecku věnovat větší pozornost při řešení 

sociálních problémů? Vyberte maximálně 2 možnosti.  

 Řešení problémů seniorů 

 Řešení problémů osob v sociální krizi (lidé bez domova, osoby ohrožené závislostí apod.) 

 Řešení problémů rodin s dětmi (rodiny ohrožené chudobou, rodiny s „výchovnými“ problémy..) 

 Řešení problémů osob se zdravotním postižením 

 Řešení  situace osob s psychickými problémy

 Řešení problémů osob drogově závislých  

Jiné:       

 
9. Kde bydlíte?                                                                                              10. Kolik je Vám let? 

 

Obec/ Místní část:       

Městský / Obecní úřad v:       

 do 20          20 – 35 

  51 – 65         36 – 50 

  66 – 75         nad 75 

 

 

 

 

Vyplněné anketní lístky odevzdejte na Vašem obecním úřadě nebo v Infocentrum nebo je 

zašlete na e-mail: emrova@jh.cz 
 

Datum ukončení sběru je 31. 12. 2013. 
 

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi 

Přihlaste se do jedné z pracovních skupin, které budou vytvářet podobu plánu rozvoje 

sociálních služeb na Jindřichohradecku: Senioři, Osoby se zdravotním postižením, 

Děti a mládež, Osoby ohrožené sociálním vyloučením a skupiny v Nové Bystřici, Nové 

Včelnici, Kardašově Řečici a Strmilově. Bližší informace u Moniky Emrové, tel. 

+420 777 793 736, e-mail: emrova@jh.cz 


