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Využívate Vy, alebo Váš blízky príbuzný, nejaké sociálne služby?

152 responses

využívam sociálne služby

Označte len tie sociálne služby, ktoré využívate a na stupnici od 1 do 4
ohodnoťte, ako ste s nimi spokojný/á,  pričom 1 je najvyššia spokojnosť a
4 najnižšia.

Dotazník o sociálnych službách v meste
Modra
152 responses

Publish analytics

Copy

áno
ja nie, ale môj člen rodiny, áno
ja nie, ale starám sa o blízkeho
príbuzného doma
nie, ale potreboval/a by som
nie a zatiaľ žiadnu službu
nepotrebujem

38.2%

6.6%

48%

Copy

Jedáleň pr…

Denné ce…

Opatrovat…

Prepravná…

Rehabilita
0

10

20

1 - som úplne spokojný/á1 - som úplne spokojný/á1 - som úplne spokojný/á 2 - som prevažne spokojný/á2 - som prevažne spokojný/á2 - som prevažne spokojný/á 3 - som prevažne nespokojný/á3 - som prevažne nespokojný/á3 - som prevažne nespokojný/á

https://docs.google.com/forms/d/1A6DwO7zPfHBKRrK9en51-U_TSOCOknoqD7hEAlo8Cys/edit#start=publishanalytics
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Uveďte, akú formu služby poberáte

11 responses

Aký bol hlavný dôvod, prečo ste o ňu požiadali (prosíme vybrať
maximálne 3 odpovede)

43 responses

Copy

0 2 4 6 8

terénna forma (v
domácnosti)

ambulantná (denná forma,
v priestoroch poskytovat…

pobytová forma - týždenná

pobytová forma - celoročná

pobytová forma - dočasná,
len na určitý čase

8 (72.7%)8 (72.7%)8 (72.7%)

3 (27.3%)3 (27.3%)3 (27.3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Copy

0 10 20 30

Zlý zdravotný stav

Zlá sociálna situácia

Sám som sa už o seba n…

Je mi to tak jednoduchšie

Cítil/a som sa osamelý/á

Nedostatok pomoci v do…

Nemám dosť peňazí na n…

Nevládzem si variť

29 (67.4%)29 (67.4%)29 (67.4%)

5 (11.6%)5 (11.6%)5 (11.6%)

7 (16.3%)7 (16.3%)7 (16.3%)

15 (34.9%)15 (34.9%)15 (34.9%)

3 (7%)3 (7%)3 (7%)

4 (9.3%)4 (9.3%)4 (9.3%)

2 (4.7%)2 (4.7%)2 (4.7%)

1 (2.3%)1 (2.3%)1 (2.3%)
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Napíšte, čo sa Vám na sociálnej službe, ktorú využívate, nepáči. Čo je potrebné
zmeniť?

11 responses

Zložité vybavovanie, opatrovateľky nemajú dobré vybavenie pre službu v teréne.

Pestrejšia strava, viac ovocia a zeleniny

obedy - kvalita, množstvo

Nespokojnosť a nerozumiem ked rozvoz stravy je len cez týždeň, senior potrebuje stravovanie
aj cez víkend a sviatky. Dá sa to zabezpečiť?

Využívame služby CHarita Šenkvice, rehabilitácie. Služby sú 3xtýždenne, ale málokedy to je tak

V stravovaní obmedziť strukoviny u starších ľudí. Častý výskyt choroby DNY-KLBY

Obedy z Budmeríc - malé porcie jedál, jedlo nebolo chutné

varenie stravy pre dôchodcov a skvalitniť ju

Zhoršená kvalita, kvantita stravy

Bezmäsitá strava, +ahšie polievky, zeleninové šaláty, ovocie

strava je biedna a malo

Keby ste si mohli vybrať, čo by pomohlo vyriešiť Vašu situáciu, ako by to malo vyzerať?

5 responses

Rozvoj služieb poskytovaných v domácnosti, aj zdravotné služby - injekcie a pod.

vyšší dôchodkom

V každom meste je seniorsky dom pre starších ľudí dostupný pre každého bez obmedzenia.

zmeniť dodávateľa stravy

ked je silnejšia polievka lahšie druhé jedlo
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Odkiaľ ste sa dozvedeli o službe, ktorú momentálne využívate? (prosíme
vybrať maximálne 3 odpovede)

47 responses

Môj blízky člen rodiny využíva sociálne služby

Označte len tie sociálne služby, ktoré využíva Váš blízky a na stupnici od
1 do 4 ohodnoťte, ako je s nimi spokojný/á,  pričom 1 je najvyššia
spokojnosť a 4 najnižšia.

Copy

0 5 10 15 20

od osoby s podobným pr…

od osoby, ktorá sociálnu…

na mestskom úrade

prostredníctvom organizá…

prostredníctvom rodiny, p…

z internetu, televízie, novín

od lekára

15 (31.9%)15 (31.9%)15 (31.9%)

18 (38.3%)18 (38.3%)18 (38.3%)

9 (19.1%)9 (19.1%)9 (19.1%)

10 (21.3%)10 (21.3%)10 (21.3%)

8 (17%)8 (17%)8 (17%)

4 (8.5%)4 (8.5%)4 (8.5%)

5 (10.6%)5 (10.6%)5 (10.6%)

Copy

Jedáleň pr…

Denné ce…

Opatrovat…

Prepravná…

Zariadeni
0

2

4

1 - som úplne spokojný/á1 - som úplne spokojný/á1 - som úplne spokojný/á 2 - som prevažne spokojný/á2 - som prevažne spokojný/á2 - som prevažne spokojný/á 3 - som prevažne nespokojný/á3 - som prevažne nespokojný/á3 - som prevažne nespokojný/á
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Uveďte, akú formu služby poberá

5 responses

Aký bol hlavný dôvod, prečo o ňu požiadal (prosíme vybrať maximálne 3
odpovede)

8 responses

Odkiaľ ste sa dozvedeli o službe, ktorú momentálne využíva Váš blízky?
(prosíme vybrať maximálne 3 odpovede)

10 responses

Copy

0 1 2

terénna forma (v
domácnosti)

ambulantná (denná forma,
v priestoroch poskytovat…

pobytová forma - týždenná

pobytová forma - celoročná

pobytová forma - dočasná,
len na určitý čase

2 (40%)2 (40%)2 (40%)

2 (40%)2 (40%)2 (40%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (20%)1 (20%)1 (20%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Copy

0 2 4 6 8

Zlý zdravotný stav

Zlá sociálna situácia

Sám sa už o seba neved…

Bolo to tak jednoduchšie

Cítil/a sa osamelý/á

Nedostatok pomoci v do…

Nemal dosť peňazí na no…

7 (87.5%)7 (87.5%)7 (87.5%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

4 (50%)4 (50%)4 (50%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (25%)2 (25%)2 (25%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (12.5%)1 (12.5%)1 (12.5%)

Copy

0 1 2 3 4 5

od osoby s podobným pr…

od osoby, ktorá sociálnu…

od pracovníkov mestské…

prostredníctvom organizá…

prostredníctvom rodiny, p…

z internetu, televízie, novín

od lekára

2 (20%)2 (20%)2 (20%)

5 (50%)5 (50%)5 (50%)

1 (10%)1 (10%)1 (10%)

3 (30%)3 (30%)3 (30%)

2 (20%)2 (20%)2 (20%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)



29. 7. 2022 16:54 Dotazník o sociálnych službách v meste Modra

https://docs.google.com/forms/d/1A6DwO7zPfHBKRrK9en51-U_TSOCOknoqD7hEAlo8Cys/viewanalytics 6/15

Čo sa Vám/Vášmu blízkemu na sociálnej službe, ktorú využíva  nepáči, čo je potrebné
zmeniť?

1 response

Poskytovane služby nam vyhovuju.

Keby ste si mohli vybrať, čo by pomohlo vyriešilo lepšie túto situáciu vo Vašej rodine?
Ako by to malo vyzerať?

5 responses

Pre nás by bolo potrebne riešiť už zariadenie celoročne,aby sa náš syn,už pripravoval na to,že
to už bude jeho domov.

Našej rodine by pomohlo,keby sme do bdúcna našli adekvátne celoročné zariadenie,kde by
bolo o neho dôstojne postarané.

Odľahčovacia služba- napr. návšteva lekára -BA, TT, a podobne, čo znamená niekoľko hodín.

aby som bola zdrava

Návšteva pracovníkov sociálnej služby, odbúranie samoty

Skúste si predstaviť, že by sa Vám osobne zdravotný stav zhoršil a boli by
ste odkázaný na pomoc iných, uprednostnili by ste pravidelnú
starostlivosť:

7 responses

starám sa o blízkeho

Copy

v domácom prostredí s
pomocou najbližších
v domácom prostredí s
podporou profesionálnej služ…
v domácom prostredí a počas
dňa v zariadení sociálnych sl…
v menšom bezbariérovom byte
s podporou profesionálnej slu…
v zariadení sociálnych služieb…
komunitne byvanie , sama vo…

14.3%

28.6%

14.3%

14.3% 28.6%
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Ak sa staráte o blízku osobu, ktorá je odkázaná na pomoc, o koho ide?

8 responses

Aký druh starostlivosti je pre danú osobu potrebný?

8 responses

Prečo ste sa rozhodli pre starostlivosť o člena rodiny a nevyužívate
niektorú zo sociálnych služieb?

8 responses

Copy

dieťa do 6 rokov
dieťa ( do 18 rokov) so
zdravotným postihnutím
dospelú osobu so zdravotným
postihnutím
senior v rodine s
komplikovaným zdravotným
stavom

62.5%

37.5%

Copy

Celodennú starostlivosť
Niekoľkohodinovú starostlivosť
(len na určitý čas počas dňa)
Príležitostná starostlivosť (napr.
pravidelne mu pomáhame s
nákupom, upratovaním)

37.5%

62.5%

Copy

0 1 2 3 4

Chceme sa o svojho
blízkeho starať sami, je t…
Služby, ktoré potrebujeme,

nie sú dostupné v našom…
Služby, ktoré potrebujeme,
nemajú dostatok voľných…
Služby, ktoré potrebujeme,

sú pre nás veľmi drahé
Nevyhovuje mi kvalita

daných služieb
Nemám dostatočné

informácie o týchto služb…

4 (50%)4 (50%)4 (50%)

1 (12.5%)1 (12.5%)1 (12.5%)

2 (25%)2 (25%)2 (25%)

4 (50%)4 (50%)4 (50%)

1 (12.5%)1 (12.5%)1 (12.5%)

2 (25%)2 (25%)2 (25%)
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Ak sa staráte o člena rodiny,  akú finančnú pomoc využívate:

7 responses

V prípade, že poberáte príspevok na opatrovanie cez úrad práce, využili
ste niekedy odľahčovaciu službu?

7 responses

Aké druhy pomoci by Vám starostlivosť najviac uľahčili? (prosíme vybrať
maximálne 3 odpovede)

7 responses

Copy

0 1 2 3 4

Príspevok na opatrovanie
(cez úrad práce, sociálny…

Príspevok na osobnú
asistenciu (cez úrad prác…

Poberám rodičovský
príspevok alebo príspevo…

Opatrovateľa/ku, na ktorú
zamestnáva mesto

Starám sa o neho bez
finančného nároku

4 (57.1%)4 (57.1%)4 (57.1%)

1 (14.3%)1 (14.3%)1 (14.3%)

1 (14.3%)1 (14.3%)1 (14.3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (14.3%)1 (14.3%)1 (14.3%)

Copy

áno
nie, lebo neviem o takejto
službe
nie, lebo mi to nevyhovovalo,
nepotreboval/a som

14.3%

85.7%

Copy

0 1 2 3

Príležitostná pomoc dobr…

Pomoc profesionálnej op…

Zaistenie krátkodobého p…

Finančná pomoc

Poradenstvo (sociálne, p…

Služby hospicu ((zdravot…

Služby ADOS (domáca o…

Sociálne bývanie – mest…

Nič nepotrebujem, rodina…

1 (14.3%)1 (14.3%)1 (14.3%)

2 (28.6%)2 (28.6%)2 (28.6%)

1 (14.3%)1 (14.3%)1 (14.3%)

1 (14.3%)1 (14.3%)1 (14.3%)

3 (42.9%)3 (42.9%)3 (42.9%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (28.6%)2 (28.6%)2 (28.6%)

1 (14.3%)1 (14.3%)1 (14.3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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V prípade, že by sa Vaša situácia zmenila a budete potrebovať niektorú
zo sociálnych služieb pre Vášho blízkeho, aká forma tejto služba by Vám
najviac vyhovovala?

6 responses

Skúste si predstaviť, že by sa Vám osobne zdravotný stav zhoršil a boli by
ste odkázaný na pomoc iných, uprednostnili by ste pravidelnú
starostlivosť:

7 responses

sociálnu službu nepotrebujem

Copy

Terénna sociálna služba
poskytovaná v domácom pros…
Sociálna služba poskytovaná
dennou formou
Pobytová služba s týždenným
pobytom klienta
Celoročný pobyt klienta v
zariadení sociálnych služieb v…
Celoročný pobyt klienta v
zariadení sociálnych služieb…

33.3%

16.7%

16.7%

33.3%

Copy

v domácom prostredí s
pomocou najbližších
v domácom prostredí s
podporou profesionálnej služ…
v domácom prostredí a počas
dňa v zariadení sociálnych sl…
v menšom bezbariérovom byte
s podporou profesionálnej slu…
v zariadení sociálnych služieb s
celoročným pobytom (v tomto…

14.3%

14.3%

14.3%

57.1%



29. 7. 2022 16:54 Dotazník o sociálnych službách v meste Modra

https://docs.google.com/forms/d/1A6DwO7zPfHBKRrK9en51-U_TSOCOknoqD7hEAlo8Cys/viewanalytics 10/15

Skúste si predstaviť, že by sa Vám osobne zdravotný stav zhoršil a boli by
ste odkázaný na pomoc iných, uprednostnili by ste pravidelnú
starostlivosť:

56 responses

sociálnu službu nedostávam

Aký bol hlavný dôvod, prečo podľa Vás potrebujete sociálnu službu?
(prosíme vybrať maximálne 3 odpovede)

2 responses

Akú formu pomoci by ste uprednostnili?

2 responses

Copy

v domácom prostredí s
pomocou najbližších
v domácom prostredí s
podporou profesionálnej služ…
v domácom prostredí a počas
dňa v zariadení sociálnych sl…
v menšom bezbariérovom byte
s podporou profesionálnej slu…
v zariadení sociálnych služieb s
celoročným pobytom (v tomto…

8.9%
53.6%

33.9%

Copy

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Zlý zdravotný stav

Zlá sociálna situácia

Sám/sama sa už o seba…

Je to jednoduchšie

Cítim sa sám

Nedostatok pomoci v do…

Nemám dosť peňazí na n…

1 (50%)1 (50%)1 (50%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (50%)1 (50%)1 (50%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (50%)1 (50%)1 (50%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Copy

v domácom prostredí s
pomocou najbližších
v domácom prostredí s
podporou profesionálnej služ…
v domácom prostredí a počas
dňa v zariadení sociálnych sl…
v menšom bezbariérovom byte
s podporou profesionálnej slu…
v zariadení sociálnych služieb s
celoročným pobytom (v tomto…

50%

50%
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Už ste o nejakú sociálnu službu aj požiadali?

1 response

Akú konkrétnu sociálnu službu by ste potrebovali?

1 response

Využívate nejaké kompenzačné pomôcky (napr. invalidný vozík, barla,
polohovateľná posteľ, mobilné klozetové kreslo, pomôcka do vane pri
kúpaní a pod.)?

1 response

Otázky pre všetkých obyvateľov mesta

Copy

áno
nie

100%

Copy

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

opatrovateľskú službu - o…
donáška stravy domov

denné služby - niekde, k…
denné služby - zariadeni…

pobytovú službu - ako do…
podporované bývanie - p…
sociálne bývanie - mests…
pobytovú službu - kde by…
pobytovú službu - hospic…
poradenstvo - v rôznych…

1 (100%)1 (100%)1 (100%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
1 (100%)1 (100%)1 (100%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
1 (100%)1 (100%)1 (100%)

Copy

áno
nie

100%
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Ktorým skupinám ľudí by podľa Vás malo Mesto Modra venovať najviac
pozornosti v sociálnej oblasti (zakrúžkujte 3 skupiny ľudí, ktoré to podľa
Vás najviac potrebujú):

141 responses

Na koho by ste sa v prípade potreby obrátili, ak by ste potrebovali získať
informácie či pomoc?

142 responses

Je podľa Vás v meste Modra dostatočne propagovaná oblasť sociálnych
služieb?

145 responses

Copy

0 50 100 150

Mnohodetné rodiny

Ľudia so zdravotným pos…

Rodiny s malými deťmi (…

Seniori

Nezamestnaní

Ľudia so závislosťami

Ľudia bez domova

Ľudia, ktorí zažívajú násilie

25 (17.7%)25 (17.7%)25 (17.7%)

88 (62.4%)88 (62.4%)88 (62.4%)

38 (27%)38 (27%)38 (27%)

118 (83.7%)118 (83.7%)118 (83.7%)

6 (4.3%)6 (4.3%)6 (4.3%)

7 (5%)7 (5%)7 (5%)

21 (14.9%)21 (14.9%)21 (14.9%)

45 (31.9%)45 (31.9%)45 (31.9%)

Copy

Mestský úrad
Rodina, známi, blízki ľudia
príslušná organizácia, ktorá
poskytuje služby
Bratislavský samosprávny kraj
individuálne zistenie, či moja sa
moja aktuálna situácia dá riešiť
a následné nájdenie kontaktov
na MU, BSK

40.8%

19.7%

35.9%

Copy

áno
nie
neviem

41.4%

22.8%

35.9%
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Akú formu poskytovania informácií týkajúcich sa sociálnych služieb by
ste uprednostnili:

141 responses

Copy

0 20 40 60 80

vyhľadávanie
prostredníctvom internetu

letáky, propagačné
materiály

miestne noviny

zasielanie e–mailom
(newsletter)

dostupnú infolinku o
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Tu, prosím, vyjadrite Vaše doplňujúce názory, návrhy a pripomienky:

14 responses

Môžeme si tieto služby dovoliť z dôchodku?

- väčšia propagácia pre respondentov a apel na vyplnenia dotazníka, soc. služby sa plánujú na
dlhé obdobie. Treba zapojiť už ľudí v mladšom veku (podpora rodín) a následne ľudí v strede
produktívneho veku, kým sa služby nastavia (alebo postavia) a zabehnú už ich budú potrebovať
(prečo ste nevyužili info aj na FB? plánujete dať dotazník aj do končiacich ročníkov stredných
škôl?)  
- Infomovanie obyvateľov o tom, čo všetko sú soc.služby;  
- pozrite web stránku na koľko "klikov" sa dostanete k info o Mestskom centre soc služieb a to
žiaľ presne musíte vedieť čo hľadáte (záložka organizácie riadené mestom), pretože v žiadnych
iných kontaktoch na soc. veci nie je odkaz na McSS 
- aktualizujte informácie na webe - mnohé info sú z roku 2014 
ďakujem  

osobám,, ktoré potrebujú sociálnu pomoc, je väčšinou nedostupný internet ap., či už z
finančného hľadiska alebo veku

Zabezpečiť do kuchyne kvalifikovanú kuchárku, aby obedy zodpovedali kvalite a zdravej výžive
pre seniorov (strava je nevyhovujúca, nechutná, zdraviu neprospešná)

Viac informácií v mestských novinách i pre starých

Teraz momentalne žiadnu soc.službu nepotrebujem, ale čo bude o 5 rokov, neviem

Dakujem za moznost stravovania. Vyborne jedlo a donáška je skvelá vec.

Viac info o činnosti v sociálnej oblasti pre rodiny s deťmi a seniorov a samozrejme pre ľudí,
ktorí ochoreli a nevedia sa o seba postarať. Pre rodinu ktorá nemá zdravotné vzdelanie a
financie je to veľmi zaťažujúce

zlepšiť stravu na pôvodnú úroveň

Postaviť dový domov sociálnych služieb, kapacity už teraz ponestačujú, prípadne súkromné
zariadenie, zabezpečiť dostatočný počet opatrovateliek

rozšíriť opatrovatelsku ložkovu časť

Na Kráľovej prosim informovat o aktivite v informačných tabuliach pri obchode CBA

Určite je velmi potrebne vybudovať dalsie priestory pre senorov, ktorí potrebujú opateru, ale su
este mobilní - zariadenie na bývanie
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Zakrúžkujte mestskú časť, v ktorej bývate:

152 responses

Patríte do vekovej skupiny:

152 responses

Uveďte prosím Vaše pohlavie

151 responses
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