MĚSTO LOVOSICE
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
A PROGRAMŮ VE MĚSTĚ A ORP LOVOSICE
Školní 407/2, 410 02 Lovosice
DOTAZNÍK
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který poslouží jako jeden z podkladů pro
zpracování 4. Komunitního plánu péče města a ORP Lovosice na roky 2019-2021. Komunitní plán péče je
výsledným dokumentem procesu, který nazýváme komunitní plánování, jehož úkolem je identifikovat potřeby
občanů a tím citlivě ovlivňovat vývoj sociálních služeb a služeb souvisejících na území Lovosicka. Naším cílem je
udržet potřebné stávající sociální služby a služby související a na podkladě identifikace Vašich potřeb podpořit
vznik služeb nových. Pro vytvoření kvalitního komunitního plánu péče je tedy nezbytné znát Vaše potřeby a
názory. Názor každého z Vás je pro nás důležitý.
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

1. Jste:
a) muž
b) žena
2. Věk:
a) do 18 let
b) 19-26 let
c) 27-50 let

d) 51-64 let
e) 65 a více

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?
a) základní
b) vyučení a střední odborné bez maturity
c) úplné střední odborné s maturitou

d) vyšší odborné a nástavbové
e) vysokoškolské

4. Kde bydlíte?
a) ve městě Lovosice
b) jinde na Lovosicku – uveďte název obce/města………………………………………………………………………………….
5. Nabídku sociálních služeb na Lovosicku považujete za:
a) zcela vyhovující
d) zcela nevyhovující
b) spíše vyhovující
e) nevím
c) spíše nevyhovující
6. Které z uvedených sociálních služeb jsou podle Vás na Lovosicku nedostačující nebo chybí?
a) služby pro děti a rodiče
e) služby pro lidi bez domova
b) služby pro seniory
f) současná nabídka sociálních služeb je dostačující
c) služby pro zdravotně postižené
g) jiné, vypište…………………………………………………………………….
d) služby pro osoby se závislostmi
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7. V čem by se podle Vás mělo fungování sociálních služeb nejvíce zlepšit?
a) dostupnost
d) návaznost na ostatní sociální služby
b) kvalita
e) informovanost občanů o možnostech využití služeb
c) zavedení nebo rozšíření služeb
f) jiné, vypište…………………………………………………………………….
8. Které z níže uvedených problémů se Vám zdají být na Lovosicku nejzávažnější?
a) nezaměstnanost
g) lidé bez domova
b) kriminalita
h) špatné zacházení s osobami se
c) problémové chování menšin
zdravotním postižením či seniory
d) užívání drog
i) netolerance k menšinám, cizincům
e) malá snaha občanů aktivně řešit
j) požívání alkoholu na veřejných místech
svoje sociální problémy
k) jiné, vypište…………………………………………………………………….
f) agresivní mládež
9. Na koho byste se nejdříve obrátili, kdybyste potřebovali poradit v sociální oblasti?
a) na svého ošetřujícího lékaře
e) na konkrétní organizaci poskytující tyto služby
b) na sociální odbor Městského úřadu
f) internet
c) na své známé
g) nevím
d) na svou rodinu
h) jinam, vypište…………………………………………………………………
10. Informovanost o sociálních službách na Lovosicku považujete za:
a) zcela vyhovující
d) zcela nevyhovující
b) spíše vyhovující
e) nevím
c) spíše nevyhovující
11. Jaká forma prezentace sociálních služeb Vám nejvíce vyhovuje?
a) prostřednictvím vývěsek
e) z rozhlasu
b) prostřednictvím místního periodika
f) v infocentru
c) na internetu
g) jiné, vypište…………………………………………………………………….
d) z letáku

Vyplněné dotazníky můžete odevzdávat do 28.2.2018 na níže uvedených sběrných místech:
Městský úřad Lovosice – Podatelna, Informační centrum
Městská knihovna Lovosice
městský či obecní úřad Vašeho města/obce (po dohodě)
dotazník je možné vyplnit online na webových stránkách města Lovosice: www.meulovo.cz

Chcete-li se aktivněji zapojit do komunitního plánování města a ORP Lovosice, zanechte nám kontakt na Vás
u paní Michaely Divišové, kancelář č. 116, tel.: 730 871 740, e-mail: michaela.divisova@meulovo.cz. Budeme
Vás neprodleně kontaktovat a domluvíme se na formě spolupráce.

Projekt Tvorba 4. Komunitního plánu péče města a ORP Lovosice na roky 2019 -2021, reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006538, je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IČ: 00263991, ID datové schránky: ytbbs49, fax: 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz
2

