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Dotazník k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb obce 

Helcmanovce 

 
     Obec Helcmanovce sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením anonymného 
dotazníka sa zapojíte do procesu komunitného plánovania. S vašou pomocou tak 
dokážeme najúčinnejšie zistiť potreby občanov v oblasti sociálnych služieb, nedostatky v 
doterajšom poskytovaní sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja 
sociálnych služieb v obci Helcmanovce.  
     Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité pre potreby spracovania Komunitného 
plánu sociálnych služieb obce Helcmanovce na roky 2023 – 2027. 
      Za čas strávený vyplňovaním dotazníka ďakujeme, Vami poskytnuté informácie sú 
dôležitým podkladom pri vypracovaní komunitného plánu sociálnych služieb. 
 

Spracovatelia komunitného plánu sociálnych služieb obce Helcmanovce 
 
 
 

A. Základné údaje o Vašej osobe 
 
1. Pohlavie: 

                ☐ muž 

                ☐ žena 
2. Vek: 

          ☐ do 18 rokov          ☐ 36 - 49 rokov 

          ☐ 19-25 rokov          ☐ 50 - 64 rokov 

          ☐ 26 - 35 rokov        ☐ 65 a viac rokov 
 
3. Vzdelanie: 

       ☐ bez vzdelania          ☐ SŠ s maturitou 

       ☐ základné                  ☐  vysokoškolské vzdelanie I.st 

       ☐  SŠ bez maturity     ☐  vysokoškolské vzdelanie II.st a III.st 
 
4. Ekonomická aktivita (je možné označiť viacero možností): 

         ☐  Zamestnaný/á v súkromnom sektore          ☐ Zamestnaný/á vo verejnom sektore 

         ☐  Podnikateľ/ka (SZČO)                                      ☐ Invalidný dôchodca/kyňa 

         ☐ Starobný dôchodca/kyňa                                ☐  Študent/ka 

         ☐  Na materskej dovolenke                                 ☐  Na rodičovskej dovolenke 

         ☐  Nezamestnaný/á                                              ☐ Poberateľ/ka dávok v hmotnej núdzi 

         ☐  Iné (prosím, uveďte) ............................... 
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5. Aké je zloženie Vašej domácnosti? 

                 ☐ Jednotlivec 

                 ☐ Obaja rodičia s dieťaťom/deťmi 

                 ☐ Jednotlivec s dieťaťom/deťmi 

                 ☐ Manželia/partneri žijúci v domácnosti bez detí/resp. deti sú už osamostatnené 

                 ☐ Viacgeneračná domácnosť 

                 ☐ Iné (prosím, uveďte): ..................................................................................... 
 
 

B. Sociálne služby 
 

1. Máte prehľad o tom, aké sociálne služby sú v obci poskytované? 

             ☐ Áno 

             ☐ Čiastočne  

             ☐ Nie 

             ☐  Nezaujímam sa 
 

2. Ako by ste riešili situáciu v prípade trvalého zdravotného postihnutia člena Vašej  
             rodiny? 

          ☐ Starostlivosť by som zabezpečil/a sám/sama  

          ☐ Využil/a by som sociálne služby poskytované v domácom prostredí 

          ☐ Využil/a by som služby poskytované v prostredí poskytovateľa sociálnej služby 

          ☐ Iné (prosím, uveďte): ............................................................................. 
 
         3. Vyžívate v súčasnosti niektorú sociálnu alebo inú službu?: 

                ☐ áno 

                ☐ nie 
Ak ste v predchádzajúcej otázke odpovedali áno, uveďte akú sociálnu službu využívate: 
................................................................................................................................... 
 

4. Ktorá z ďalej uvedených sociálnych služieb pre občanov je z Vášho pohľadu 
potrebná, resp. o ktorú uvedenú službu by ste mali záujem: 

 ☐zariadenie pre seniorov  

 ☐ klub mládeže 

 ☐ klub dôchodcov  

 ☐ denný stacionár  

 ☐ prepravná služba  

 ☐ zariadenie opatrovateľskej služby 

 ☐ komunitné centrum 

 ☐ terénna sociálna práca 

  ☐ poradenstvo (sociálne, právne, krízové...) 

  ☐ iné (uviesť) ................................................................................................ 
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5. Na koho sa obrátite v prípade, ak by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo 
sociálnych služieb v obci Helcmanovce? ((x) vyberte maximálne 3 odpovede) 

☐ získam informácie na úradoch (Obecný úrad, Úrad práce, sociálnych veci a rodiny a pod) 

☐ nakontaktujem sa na organizácie, o ktorých viem, že podobné služby poskytujú 

☐ obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným problémom stretol 

☐ vyhľadám pomoc v rodine, u priateľov 

☐ získam informácie u ošetrujúceho lekára 

☐ získam informácie z internetu 

☐ neviem, doteraz som sa s takouto situáciou nestretol 

☐ iné  ............................................................... 
 

6. Aká forma poskytovania sociálnej služby by Vám najviac vyhovovala ? (v prípade 
záujmu o sociálnu službu) 

☐ ambulantná (prijímateľ soc. služby dochádza za soc. službou) 

☐ terénna (sociálna služba sa poskytuje v prirodzenom rodinnom prostredí) 

☐ pobytová (súčasťou sociálnej služby je aj ubytovanie, sociálna služba ako týždenná alebo 
celoročná)  

☐ nič z uvedeného  
 

7. Ktorej z nasledujúcich skupín obyvateľstva obce Helcmanovce by podľa Vás mala 
byť venovaná väčšia pozornosť ?  ( (x) označte max. 3 možností) 

☐ rodiny s malými deťmi 

☐ mnohopočetné rodiny 

☐ neúplné rodiny 

☐ deti a mládež 

☐ seniori 

☐ osoby so zdravotným postihnutím 

☐ osoby s nepriaznivým zdravotným stavom 

☐ osoby v krízových/nepriaznivých situáciách 

☐ dlhodobo nezamestnaní 

☐ osoby ohrozené závislosťou 

☐ iné ................................................................................................... 
 

8. Na ktoré oblasti pomoci by sa mala obec Helcmanovce v budúcnosti viac zamerať  ? 

 ☐ rozvoj služieb poskytovaných v domácnostiach 

 ☐ rozvoj služieb poskytovaných v zariadeniach 

 ☐ rozvoj aktivít v oblasti prevencie rizikových javov 

 ☐ iné ......................................................................................................   
 
9. Aké ďalšie sociálne služby alebo zariadenia podľa Vás v obci chýbajú a sú podľa Vás 
potrebné: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ ............. 
 
10. Uveďte prosím podnety, postrehy, prípadné návrhy k poskytovaniu sociálnych služieb v 
obci: 
.............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................................. 
 
 
 

Ďakujeme za vyplnenie ! 

 


