
Příloha k zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 9.5.2016 
 
Vyhodnocení dotazníkového šetření za jednotlivé cílové skupiny 
 
Senioři a osoby se zdravotním postižením (83 respondentů) 
 
dostatek informací – spíše mám, rozhodně mám 
informace jsou zjišťovány – odborný pracovník, osoba blízká, jiné zdroje (CSS,CDS) 
na koho se obrátit - převážně ví, pouze u návykových látek neví 
využívání služeb – CSS - převážně spokojeno, CDS - převážně spokojeno, polovina 
z dotázaných sociální služby nevyužívá 
které služby chybí – nechybí, nemám přehled, terénní služba, odlehčovací služby,  
upřednostnění druhu pomoci – domácí péče 
občanská vybavenost u skupiny senioři – spokojenost, není přehled 
aktivity senioři – spokojenost, pochvala knihovně, požadavek na taneční večery, setkávání na 
sokolovně 
občanská vybavenost rodina s dětmi – nevyužíváno, není přehled,  
aktivity pro rodiny s dětmi – požadavek na hřiště, cyklostezku, mateřské centrum 
spokojenost s bezbariérovostí – spíše ano, rozhodně ano – 42x, nespokojenost – 3x 
(požadavek na odstranění prahů v DPS J. Peštuky, bezbariérovost u praktických lékařů a na 
poště, více bezbariérových bytů) 
pocit bezpečí – necítí se bezpečně 44x (především chování Romů), cítí se bezpečně 34x 
Respondenti: 75x ženy, 8x muži, 69x důchodce, 11x zaměstnáni, 7x invalidní důchodce, 65x 
mobilní, 16x částečně mobilní, 2x imobilní 
 
 
Rodina s dětmi, veřejnost (59 respondentů) 
 
dostatek informací – spíše mám, spíše nemám, rozhodně mám 
informace jsou zjišťovány – webové stránky, osoba blízká 
na koho se obrátit - převážně ví, pouze u kritické finanční a materiální situace neví 
využívání služeb - 46 z dotázaných sociální služby nevyužívá, služby Charity jsou vyžívány 
9x – výborné zkušenosti s CHOS, CDS, půjčovnou kompenzačních pomůcek 
které služby chybí – 27x nechybí žádné služby, nedostatek informací, chybí domov pro 
seniory 
upřednostnění druhu pomoci – 42x domácí péče 
občanská vybavenost senioři – spokojenost, není přehled 
aktivity senioři – spokojenost, požadavek na turistický oddíl pro seniory 
občanská vybavenost rodina s dětmi – spokojenost, chybí druhý dětský lékař, gynekolog, 
potřeba opravy chodníků 
aktivity pro rodiny s dětmi – požadavek na hřiště, cyklostezku, mateřské centrum, pochvala 
DDM 
spokojenost s bezbariérovostí – spíše ano 31x  
pocit bezpečí – necítí se bezpečně 26x (především chování Romů, jejich bojová plemena psů, 
drogově závislý, málo je viděna MěP), cítí se bezpečně 26x 
Respondenti: 39x ženy, 14x muži, 29x zaměstnáni, 18x péče o děti, 52x mobilní  

 
 
 



Etnická menšina a sociálně slabí (23 respondentů) 
 
dostatek informací – rozhodně mám, spíše nemám, spíše mám 
informace zjišťují – odborný pracovník, MěÚ 
na koho se obrátit - převážně ví, pouze u DPS a zajištění odborné péče zaznamenán větší 
počet ne, ale stále převažuje ano 
využívání služeb  - 15 z dotázaných SS nevyužívá, Charita 7 – spíše spokojenost 
které služby chybí – chybí sociální byty, sociální pomoc sociálně slabším,  
upřednostnění druhu pomoci – 13x domácí péče 
občanská vybavenost senioři – není přehled, nevyužívají 
aktivity senioři – není přehled 
Občanská vybavenost rodina s dětmi – 7x spokojenost, 15x nespokojenost - chybí kino, 
dětská hřiště 
aktivity pro rodiny s dětmi – požadavek na aktivity pro děti, indiánské léto pro Romy, 
sportovní aktivity pro Romy 
spokojenost s bezbariérovostí – spíše ano 10x  
pocit bezpečí – cítí se bezpečně 12x, necítí se bezpečně 3x (bezohlednost a hlučnost obyvatel, 
špatná výchova dětí) 
Respondenti: 15x ženy, 8x muži, 15x nezaměstnaní, 4x v domácnosti, 2x důchodce, 20x 
mobilní, 2x částečně mobilní, 1x imobilní 

 
 
Rozdílné počty odpovědí k počtu dotázaných je způsobeno nezodpověděním všech otázek 
v dotazníku, a to z různých důvodů.  


