
Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Žilina
Vážení Žilinčania, 

mesto Žilina sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. V súčasnosti mesto Žilina pripravuje 
„Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019-2023“, ktorého súčasťou je zisťovanie 
názorov na poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom mesta Žilina. 

Vyplnením  anonymného dotazníka sa zapojíte do procesu komunitného plánovania. Dotazník Vám 
dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb na území mesta 
Žilina. Všetky získané údaje budú jedným z hlavných informačných zdrojov potrebných pre vznik už 
spomínaného plánu sociálnych služieb.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu, že prispejete k skvalitneniu sociálnych služieb v našom meste. 

Pracovný tím komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina a spoločnosť PROROZVOJ, s. r. o. 

* Povinné

Dotazník k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina je dostupný online a v tlačenej 
podobe: 
 
- Online dotazník môžete vyplniť na webovej stránke mesta a na sociálnej sieti Facebook mesta Žilina 
- Vytlačený dotazník môžete vyplniť a odovzdať na Mestský úrad v Žiline 
- Vytlačený dotazník môžete vyplniť u poskytovateľov sociálnych služieb

1. Pohlavie *
Označte iba jednu elipsu.

 Muž

 Žena

2. Vek *
Označte iba jednu elipsu.

 18 - 35

 36 - 50

 51 - 64

 65 a viac



3. Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie ?
Označte iba jednu elipsu.

 Bez vzdelania

 Základné vzdelanie

 Učňovské, stredné odborné (bez maturity)

 Učňovské stredné, odborné (s maturitou)

 Vyššie odborné vzdelanie

 Vysokoškolské I. stupňa (Bc.)

 Vysokoškolské II. stupňa (Mgr., Ing., Doktorské)

 Vysokoškolské III. stupňa (Doktoranské)

4. Aké je Vaše sociálne postavenie ?
Označte iba jednu elipsu.

 Študent

 Zamestnanec

 Samostatne zárobkovo činná osoba

 Nezamestnaný

 Materská dovolenka / rodičovská dovolenka

 Invalidný dôchodca/dôchodkyňa

 Starobný dôchodca/dôchodkyňa

5. Na koho sa obrátite, ak by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo sociálnych
služieb, ktoré poskytuje mesto ?
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.

 Obrátim sa na niekoho, kto tieto informácie už v minulosti vyhľadával

 Nakontaktujem sa na organizácie, ktoré tieto služby poskytujú

 Vyhľadám informácie na internete

 Opýtam sa na mestskom úrade

 Obrátil by som sa na ošetrujúceho lekára

 Iné: 

6. Ako by ste riešili situáciu, ak by sa člen Vašej rodiny stal odkázaný na pomoc inej fyzickej
osoby ?
Označte iba jednu elipsu.

 Zaistil by som starostlivosť sám

 Využil by som služby poskytované pre ľudí v domácom prostredí

 Spoľahol by som sa na pomoc inštitúcií, ktoré by mohli zaistiť jeho trvalú opateru

 Iné: 

7. Využívate niektorú zo sociálnych služieb na území mesta Žilina?
Označte iba jednu elipsu.

 Áno

 Nie



8. Prosíme napíšte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využívate v rámci služieb
krízovej intervencie
V prípade, že nevyužívate žiadne služby, prosím otázku nevypĺňajte.
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.

 terénna sociálna služba

 nízkoprahové denné centrum

 integračné denné centrum

 komunitné centrum

 nocľaháreň

 útulok

 domov na polceste

 nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

 zariadenie núdzového bývania

9. Prosíme napíšte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využívate v rámci služieb
na podporu rodiny s deťmi
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.

 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

 zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

 služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života

 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle)

 služba včasnej intervencie

10. Prosíme napíšte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využívate na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.

 zariadenie podporovaného bývania

 zariadenie pre seniorov

 zariadenie opatrovateľskej služby

 rehabilitačné stredisko

 domov sociálnych služieb

 špecializované zariadenie

 denný stacionár

 opatrovateľská služba

 prepravná služba

 sprievodcovská a predčitateľská služba

 tlmočnícka služba

 sprostredkovanie tlmočníckej služby

 sprostredkovanie osobnej asistencie

 požičiavanie pomôcok



11. Prosíme napíšte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využívate s použitím
telekomunikačných technológii
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.

 monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

 krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológii

12. Prosíme napíšte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využívate v rámci
podporných sociálnych služieb
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.

 odľahčovacia služba

 pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

 denné centrum (bývalé kluby dôchodcov)

 podpora samostatného bývania

 jedáleň vrátane dovozu stravy

 práčovňa

 stredisko osobnej hygieny

13. Ako ste spokojný s poskytovaním sociálnych služieb?
Označte iba jednu elipsu.

 veľmi spokojný

 spokojný

 nespokojný

 veľmi nespokojný

14. Ako ste získali informácie o poskytovaných sociálnych službách ?
Označte iba jednu elipsu.

 obrátil som sa na človeka, ktorý sa s podobným problémom už stretol

 nakontaktoval som sa na organizácie, o ktorých viem, že podobné služby poskytujú

 vyhľadal som pomoc u priateľov, v rodine

 získal som informácie z internetu

 získal som informácie na úradoch (Mestský úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a
pod, Žilinský samosprávny kraj)

 obrátil som sa na ošetrujúceho lekára

 neviem, doteraz som sa s takouto situáciou nestretol

15. Aký spôsob informovania o poskytovaní sociálnych služieb by ste privítali?
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.

 osobné kontaktovanie

 miestna regionálna tlač

 úradná tabuľa mesta Žilina

 mestská TV, rozhlas

 letáky, bulletiny do schránky

 prostredníctvom emailov

 prostredníctvom internetovej stránky

 Iné: 



Používa technológiu

16. Aká forma poskytovania sociálnej služby by Vám vyhovovala najviac?
Označte iba jednu elipsu.

 ambulantná sociálna služba (sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná
alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby)

 terénna sociálna služba (sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom
prostredí alebo v jej domácom prostredí)

 pobytová sociálna služba v zariadení (sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je
ubytovanie – celoročná alebo týždenný sociálna služba)

17. Ktorým skupinám obyvateľov mesta by sa mala venovať väčšia pozornosť? *
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.

 osobám so zdravotným postihnutím/znevýhodnením

 seniorom

 osobám ohrozeným závislosťou

 rodinám s deťmi

 občanom postihnutým chudobou

 neprispôsobivým občanom

 azylantom, utečencom, etnickým a národnostným menšinám

 Iné: 

18. Ktoré sociálne služby by ste uvítali ? *
 

 

 

 

 

19. V tomto dotazníku ste odpovedali na viacero otázok. Možno Vám chýbalo niečo, čo
považujete za potrebné uviesť. Budeme radi, ak tento priestor využijete aj na prípadné
návrhy na rozvoj sociálnych služieb v meste a podobne.
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