
DOTAZNÍK 

URČENÝ OBČANŮM MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE 

PRO OBLAST PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2023 – 2024  

                                       

 

Vážení občané Velkých Pavlovic, 

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při dotazníkovém šetření v oblasti poskytování sociálních 

služeb, jejich dostupnosti, zjišťování potřeb občanů města a informovanosti o poskytovatelích 

sociálních služeb ve Velkých Pavlovicích. 

Dotazníky jsou anonymní. S výsledky šetření budete seznámeni prostřednictvím zpravodaje. 

Vyplněné dotazníky odevzdejte do schránky důvěry umístěné na budově Městského úřadu, 

případně v knihovně, nebo na emailové adrese gawlova@velke-pavlovice.cz do 31. ledna 

2023. 
Dotazník je ke stažení i na stránkách města Velké Pavlovice.  

 

     

 

ČÁST A)       MAPOVÁNÍ  POTŘEB OBČANŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH   SLUŽEB    

 

1. Jaké sociální služby a pomoc Vám ve Velkých Pavlovicích chybí, které služby byste využil/a Vy 

nebo někdo z rodiny? 

 Přechodné krizové bydlení  

 Možnost nízkonákladového bydlení – sociální bydlení 

 Odborné sociální poradenství (bezplatné poskytnutí rady, informací) 

 Bezplatná sociálně – právní poradna, dluhové poradenství 

 Pomoc při hledání zaměstnání 

 Osobní asistence (pro klienty se sníženou soběstačností, seniorům a zdr. postiženým) 

 Odlehčovací služby (krátkodobé umístění klienta do pobytového zařízení)  

 Hospic – péče o klienty v terminálním stádiu 

 Nic nepostrádám 

 Jiná služba či pomoc, napište .......................................................................................... 

 

2. V případě zhoršení zdravotního stavu, stáří nebo sociálních problémů, obrátíte se na: 

 Rodina, přátelé, sousedé, okolí 

 Odborná pomoc – MěÚ, hledání sociální služby 

 Poskytovatele sociálních služeb  

 Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Hustopeče (příspěvek na péči, dávky pro osoby se 

zdravotním postižením, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze) 

 Lékař 

 Církev    

 Jiné osoby, instituce, zařízení sociálních služeb ……………………………………..    

 

3. Jaké sociální události a zdravotní problémy jste za poslední 3 roky řešili a hledali jste pomoc 

odborníka nebo konkrétní organizace? 

 Problémy zdravotního charakteru 

 Problémy materiálního charakteru – finanční problémy, ztráta bydlení, nezaměstnanost 

 Zvýšení cen energií 

 Problémy v rodině s výchovou dětí, partnerské vztahy, domácí násilí 

 Závislosti na alkoholu, drogách, hracích automatech, hazard 

 Jiné problémy či události ……………………………………………………………… 

 

4. Domníváte se, že máte dostatek informací o sociálních službách a pomoci? 

 Ano 

 Ne 



 Částečně, mám výhrady, napište ….………………………………………………. 

 

 

5. Co by podle Vás mohlo vést k lepší informovanosti o sociálních službách? 

 Více informací ve zpravodaji 

 Více informací na internetových stránkách města Velké Pavlovice 

 Více informací přímo u poskytovatelů sociálních služeb 

 Více informací u lékařů 

 Osvětová činnost, besedy s poskytovateli sociálních služeb, Dny otevřených dveří   

 Informace jsou dostačující 

 Jiné, uveďte ............................................................................................................. 

 

6.  Jak hodnotíte dostupnost nákupu a kvalitu služeb ve městě?.................................... 

 

 

7.  Jak hodnotíte kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče ve městě? (dovoz obědů, doprava 

k lékaři, pomoc v životních situacích) 

 

8.  Zvládnete vyplnit běžné formuláře na internetu, abyste si vyřídili žádost o sociální příspěvek? 

 

9. Existuje nějaká sociální služba, kterou potřebujete, ale nemůžete využívat? Pokud ano, jaká? 

 

 

Pokud máte návrhy ke zlepšení životní situace, popř. sociálních služeb, které by Vám 

mohly/měly pomoci, uveďte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

ČÁST B)                               ZÁVĚREČNÉ      OTÁZKY 

 

1. Pohlaví                      

 Muž                                       

 Žena 

  

2. Ekonomická aktivita  

 Jsem ekonomicky aktivní (zaměstnanec, OSVČ, jiná forma výdělku…) 

 Jsem ekonomicky neaktivní (důchodce, student, MD, nezaměstnaný…) 

 

3. Označte, do které věkové kategorie patříte? 

 do 18 let     

 19 – 26 let 

 27 – 39 let  

 40 – 50 let 

 51 – 65 let 

 65 a 75 let  

 76 a více             

 

4. Vzdělání  

 Základní, neukončené základní 

 Vyučen bez maturity, středoškolské bez maturity 

 Středoškolské s maturitou 

 Vysokoškolské, VOŠ   


