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Komunitní plánování sociálních služeb - věc veřejná
Sociální služby pomáhají lidem v nepříznivé sociální situaci žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy,
účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich
života. Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel.
Komunitní plánování sociálních služeb je metodou, kterou lze i na úrovni našeho města plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly potřebám obyvatel žijících v našem městě.
Komunitní plánování je věcí veřejnou, t.zn., že dává veřejnosti možnost ovlivnit a zapojit se do vytváření struktury sociálních služeb podle
skutečných potřeb.
Pokud vám není lhostejný život v našem městě a záleží vám na tom jaké sociální služby jsoue v Benátkách nad Jizerou dostupné, vyplňte
tento dotazník a odevzdejte do 30. září 2006 na některém ze sběrných míst uvedených v závěru dotazníku.
O poznatcích, které vyplynou z vyhodnocení této akce Vás budeme informovat.
Máte-li zájem o hlubší spolupráci při vytváření komunitního plánu sociálních služeb a pracovat v některé z pracovních skupin je možno
se přihlásit na tel. 326 316 608 (Městský úřad Benátky nad Jizerou).

Víte kam se obrátit o pomoc v případě, že byste potřeboval/potřebovala:
odpověď prosím vyznačte křížkem ve sloupci Ano - Ne
Ano

Ne

pomoci s celodenní péčí o nepohyblivého člena rodiny?
pomoci s péčí o seniora?
pomoc v případě těžkého úrazu, mozkové příhody?
zajistit donášku teplých obědů do domácnosti?
poradit nebo získat informace v případě vzniklé problematické situace v rodině?
získat zdravotní nebo kompenzační pomůcky? - např. invalidní vozík, chodítko
získat informace o průběhu nemocí - např. rakovina, mentální postižení, autismus, demence apod.?
pomoci s péčí o osobu ohroženou závislostí (narkoman, alkoholik apod.)?
pomoci v případě domácího násilí?
získat informace o pracovních možnostech v případě zdravotního omezení nebo částečné invalidity?
Jiná situace?
Představte si, že se člen vaší rodiny dostal do složité sociální situace - kde budete hledat informace?
obrátím se na člověka, který je v podobné situaci
vyhledám informace a pomoc v širší rodině, u přátel
zeptám se na úřadech
kontaktuji organizaci, která potřebné služby poskytuje
zeptám se v Městském centru komplexní péče
nevím, dosud jsem se s podobnou situací nesetkal/nesetkala
Domníváte se, že by ke zlepšení informovanosti přispělo kontaktní místo na Městské úřadě, v odboru správním a sociálním, kde by byly poskytovány veškeré informace z této oblasti?
ano
ne
nevím
Využíváte v současné době Vy osobně nebo některý člen Vaší rodiny nějakou formu sociální služby nebo
pomoci?
ano

jakou:
kde:

ne
Kdo službu využívá?
senior
tělesně, mentálně, smyslově postižené dítě
tělesně, mentálně, smyslově postižený dospělý
dlouhodobě nemocné dítě
dlouhodobě nemocný dospělý
osoba ohrožená závislostí
nezaměstnaný/nezaměstnaná
osoba v tíživé životní situaci (ztráta bydlení, domácí násilí apod.)
jiná odpověď ........................................................................................................................................
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Jestliže vaše rodina o někoho dlouhodobě pečuje, co by Vám nejvíce pomohlo k lepšímu zajištění péče?
zaškrtněte max. 3 odpovědi
sousedská výpomoc
pomoc dobrovolníků - neplacená forma
pomoc kvalifikované pečovatelky, asistenta - placená služba
využívat denní stacionář
možnost využívat odbornou pomoc při zajištění hygieny
další podpůrné služby - úklid, nákupy apod.
možnost získat kvalifikované informace
zajištění krátkodobých odlehčovacích pobytů pro daného člena rodiny
jiná podpora - prosím vypište ..............................................................................................................
O jaké sociální služby byste měl/měla zájem?
služby pro seniory mimo domácnost
služby pro osoby se zdravotním postižením mimo domácnost
služby poskytované v domácnosti
chráněné/podporované bydlení
poradenství
služby pro matky s dětmi
služby pro uživatele návykových látek
jiné ......................................................................................................................................................
Které z uvedených služeb v našem městě - podle vašeho názoru - chybí?
služby pro seniory mimo domácnost
služby pro osoby se zdravotním postižením mimo domácnost
služby poskytované v domácnosti
chráněné/podporované bydlení
poradenství
služby pro matky s dětmi
služby pro uživatele návykových látek
jiné ......................................................................................................................................................
Co by se podle Vás mělo ve fungování sociálních služeb v našem městě zlepšit?
dostupnost
návaznost na již provozované služby v našem městě
informovanost pro občany
váš návrh ............................................................................................................................................
Prosíme zaškrtněte - děkujeme:
Jste:
Váš věk:
Jste:

muž
do 20 let
zaměstnanec

žena
21 - 35 roků
podnikatel

36 - 50 roků
nezaměstnaný

51 - 65 roků
důchodce

nad 65 let
student

V které části Benátek nad Jizerou bydlíte? ........................................................................................................
Prostor pro Vaše názory a připomínky:

K odevzdání dotazníku využijte, prosím, tato místa:

Městská knihovna, Lidická
Informační středisko Zámek
podatelna Městského úřadu
Městské centrum komplexní péče
Dotazník také můžete vyplnit elektronicky na webu www.benatky.cz. Děkujeme.

