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1.  Jakým aktivitám se v současné době nejčastěji věnujete? 
(Uveďte  maximálně 3 aktivity.) 

 zaměstnání/podnikání
 četba
 sledování TV, videa
 vzdělávání
 cestování, výlety
 kultura (divadlo, koncerty atd.)
 zahrádkářství
 péče o zvíře/chov zvířat
 sportovní/pohybové aktivity
 setkávání s přáteli
 odpočinek/relaxace
 péče o rodinu, blízké
 kutilství/ruční práce
 jiné koníčky/hobby 
 jiné, vypište: ........................................................................... 

2.  Co vám působí největší obtíže ve vašem domácím 
prostředí?                
(Zaškrtněte max.3 odpovědi, pro vás nejdůležitější.) 

 zajištění chodu domácnosti (např. vaření, úklid,  
        donáška nákupu, praní prádla, drobné opravy  
         v bytě), můžete uvést i konkrétní problém:  
.......................................................................................................... 
 omezená soběstačnost 

 péče o vlastní osobu (kadeřník, pedikúra atd.)
 domácí násilí 
 obavy o bezpečnost 
 nedostatek informací (nevím, o co mohu žádat,  
         kdo mi může pomoci apod.)
 omezené možnosti kontaktů s okolím  
         a osamocenost
 nedostatek finančních prostředků na základní  
         životní potřeby
 jiná situace, vypište: ....................................................... 
     nevím/nedokážu posoudit 

3.  Co vám  působí  největší obtíže mimo vaše domácí 
prostředí?    
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi, pro vás nejdůležitější.) 

 dopravní dostupnost lékařů  
 dostupnost sociálních služeb
 dopravní dostupnost obchodů, služeb a úřadů
 pohyb po městě (např. chybí bezbariérové  
         přechody, nastupování do autobusů a metra, 
         špatné chodníky, hustá doprava atd.) 
 nezájem/neochota okolí 
 obavy o bezpečnost                       
 vyřizování osobních záležitostí na úřadech  
 jiná situace, vypište: .........................................................
 nevím/nedokážu posoudit 

Dotazník je anonymní. Jeho vyplnění 
je dobrovolné. Pokud jsou pro vás  
některé otázky příliš osobní, neodpo- 
vídejte na ně. 

Instrukce k vyplnění:  
U každé otázky najdete vysvětlující pokyn, 
odpověď zaškrtněte v malém rámečku,  
popřípadě vypište do volných řádků.

JAKÉ  JSOU POTŘEBY SENIORŮ V PRAZE 13?
Jak se žije seniorům v Praze 13? Jaké potřebují sociální služby a pomoc?  
Jak by chtěli trávit svůj čas?

Vážení přátelé,  
obracíme se zejména na Vás, kteří jste starší než 65 let. Dostává se Vám do rukou dotazník, 
s jehož pomocí bychom opět rádi zjistili, jaké jsou Vaše potřeby v oblasti sociálních služeb  
a péče. 

Zjišťování potřeb v sociální oblasti ukládá obcím zákon o sociálních službách. Podobné 
dotazníkové šetření jsme již dělali v roce 2008. Tehdy bylo cílené na tři skupiny obyvatel:  
děti, mládež a rodiny; osoby se zdravotním postižením a seniory. Dotazníky nám pomohly při 
podpoře rozvoje sociálních a doprovodných služeb. Vzniklo např. několik terénních programů, 
klub pro děti a mládež, v pořadí osmý klub seniorů zaměřený na turistiku, Středisko 
sociálních služeb Prahy 13 zvýšilo kapacitu denního stacionáře a rozšířilo nabídku aktivit pro 
seniory (např. o kurzy trénování paměti, Nordic Walking…). Pravidelně pořádáme Veletrh 
sociálních služeb Prahy 13 a již dvakrát byl vydán katalog s přehledem podporovaných 
služeb. V grantovém řízení na podporu sociálních služeb výrazně stoupl počet podpořených 
organizací a jejich projektů a ruku v ruce i objem vynaložených finančních prostředků. 

Na základě Vašich odpovědí z vyplněných dotazníků budeme schopni lépe určovat priority  
v sociální oblasti cílené na seniory při plánování rozvoje sociálních služeb.   

            Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13
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4.  Jak byste ohodnotil/a současnou životní úroveň vaší 
domácnosti? 
(Zaškrtněte jen jednu odpověď.) 

 velmi dobrá
 spíše dobrá
 ani dobrá, ani špatná
 spíše špatná
 velmi špatná
 nevím, neumím posoudit

5.  Využíváte vy osobně v současné době nějakou konkrétní 
sociální službu nebo pomoc?
(Zaškrtněte všechny služby, které v současnosti využíváte.) 

 pečovatelskou službu (např. rozvoz obědů, úklid 
         domácnosti, nákup a doprava) 
 osobní asistenci
 denní stacionář     
 domov pro seniory (popř. jiné pobytové zařízení)
 telefonní krizovou linku
 jinou, vypište...................................................................... 
......................................................................................................... 

6.  Hledáte v současné době nějakou konkrétní sociální 
službu, jejíž pomoc potřebujete?
(Můžete zaškrtnout i více odpovědí.) 

 pečovatelskou službu (např. rozvoz obědů, úklid 
         domácnosti, nákup a doprava) 
 osobní asistenci
 denní stacionář
 domov pro seniory (popř. jiné pobytové zařízení)
 telefonní krizovou linku
 jinou, vypište...................................................................... 
......................................................................................................... 

7.  Můžete uvést, co by vám osobně ve vaší situaci pomohlo,  
co by vám usnadnilo život? 
(Uveďte co nejkonkrétněji maximálně 3 druhy pomoci.) 

I    .................................................................................................................. 

II   .................................................................................................................. 
 
III  .................................................................................................................. 
 
8.  Pečuje o vás někdo z vašich blízkých?  Pomáhá vám 
zvládnout péči o vaši osobu a vaši domácnost? 

 ano                       ne         

9.  Které z následujících aktivit vám v Praze 13 zcela chybí 
nebo jejich nabídka pro seniory není dostatečná? 
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi.) 

 kluby pro seniory
 místa pro setkávání (kavárny pro seniory apod.)
 dobrovolnické centrum pro volnočasové 
         programy či různé zájmové kurzy 
 kulturní akce (divadlo, koncerty, filmový klub 
         apod.) 
 besedy se zajímavými lidmi, přednášky apod.
 zájmové kurzy (např. tréninky paměti, výuka PC       
         či jazyků, ruční práce apod.) 
 vzdělávání (např. Univerzita třetího věku)
 tématické procházky, výlety, exkurze
 pohybové aktivity pro seniory
 rekondiční pobyty
 jiné, vypište........................................................................ 
.........................................................................................................
 nevím/nedokážu posoudit

10.  Chtěl/a byste se vy osobně nějakým způsobem aktivně 
zapojit do společenského života seniorů v MČ Praha 13? 
(Zaškrtněte max. 2 odpovědi.) 

 ano, občas dobrovolně pomoci
 ano, předávat zkušenosti a dovednosti  
         (v rámci různých kurzů a kroužků) 
 ano, materiální pomocí (např. zapůjčením  
         kompenzačních pomůcek, které již nepoužívám 
         apod.)
 jiný způsob, vypište........................................................ 
........................................................................................................
 nemám zájem nebo se nemohu na zlepšení  
         situace seniorů podílet
 nevím/nedokážu posoudit
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11.  Kulturní dům Mlejn nabízí pro seniory program za 
snížené vstupné. Jaký pořad či akce by zajímala vás?
(Můžete zaškrtnout i více odpovědí.) 

 divadlo
 hudba
 besedy a přednášky
 filmový klub pro pamětníky
 jiné, vypište....................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 nevím

12.  Měl/a byste zájem o přednášku na téma bezpečnost 
seniorů - jak se chovat v určitých situacích, jak předejít 
ohrožení a problémům? 

 ano
 ne
 nevím

13.  Jste muž nebo žena? 

 muž                        žena

14.  Uveďte prosím svůj věk.

....................................
 
15.  Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

 základní
 vyučen, střední bez maturity
 střední s maturitou (event. i vyšší odborné)
 vysokoškolské 

16.  V jaké domácnosti žijete?  

 samostatně, jednotlivec (sám/sama)
 s manželem/manželkou,  
         partnerem/partnerkou 
 vícegenerační domácnost (s dětmi, příp. s dětmi
         a jejich rodinami)
 jiný typ

17.  Vyhovuje vám vaše současné bydlení?  

 ano                          ne

18.  V případě, že vám současné bydlení nevyhovuje,   
jaké jsou důvody?
(Můžete zaškrtnou více důvodů, které odpovídají  
Vaší situaci.)

 společné soužití více generací
 nadměrná velikost bytu 
 osamělost
 horší zdravotní stav
 nedobré sousedské vztahy
 vysoké náklady na bydlení
 jiné, vypište......................................................................... 
..........................................................................................................
......................................................................................................... 

19.  Můžete se prosím zamyslet nad finanční situací  
své domácnosti? Jak byste ji zhodnotil/a?
(Můžete zaškrtnou více odpovědí, které odpovídají  
vaší domácí situaci.)

 situace je dobrá, nestěžuji si
 situace není úplně dobrá, ale zvládnu to 
         vlastními prostředky
 situace není úplně dobrá, ale zvládnu to  
         s finanční pomocí rodiny
 situace není dobrá, chybí mi finance  
         na základní potřeby
 situace není dobrá, mám příliš vysoký nájemné
         a služby
 situace není dobrá, nemůžu si dovolit užívat  
         sociální služby a pomoc, které potřebuji
 situace není dobrá, z příspěvku na péči si  
         nemohu dovolit zaplatit sociální služby, které 
         potřebuji
 situace není dobrá, musel/a jsem si vzít půjčku  
 situace není dobrá, mám problémy s dluhy  
         nebo exekucí
 nevím/nedokážu posoudit 
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20.  Pracujete ještě, přestože jste v penzi? 
 
 ano, pracuji na plný úvazek
 ano, pracuji na částečný úvazek
 ano, přivydělávám si formou brigády
 ne, již nepracuji 

21.  Kde bydlíte? 

 Velká Ohrada  
 staré Stodůlky, Vidoule, Háje
 okolí stanice metra Nové Butovice
 okolí stanice metra Luka
 okolí stanice metra Lužiny
 okolí stanice metra Stodůlky
 okolí stanice metra Hůrka
 Třebonice
 Řeporyje
 mimo správní obvod Praha 13    Děkujeme vám za vyplnění dotazníku. 

Vyplněný dotazník můžete vrátit přímo osobě/ 
organizaci, od které jste jej dostali, nebo můžete 
dotazník vhodit do sběrných boxů umístěných  
na těchto místech:

•	 ÚMČ	Praha	13	(informace	v	přízemí)
•	 ÚMČ	Praha	-	Řeporyje	(podatelna)
•	 KD	Mlejn	(recepce)
•	 Poliklinika	Lípa	Centrum	(recepce)
•	 Poliklinika	Hostinského	(lékárna)
•	 Poliklinika	Janského		
	 (lékárna	u	Prokopského	údolí)
•	 Středisko	sociálních	služeb	Prahy	13		
	 (jídelna	v	Domě	sociálních	služeb	Lukáš)
•	 kluby	seniorů
•	 Restaurace	u	Beránků	(Třebonice)

Vyplněný dotazník je možné zaslat i poštou  
na adresu:  

ÚMČ	Praha	13,	OSPZ,		
Sluneční	nám.	13/2580,	158	00	Praha	5	

Sběr dotazníků končí 30. listopadu 2013.

Prostor pro vaše názory a připomínky:

	
Městská	část	Praha	13	pro	vás	vydala	aktualizovanou	
verzi	Katalogu	sociálních	služeb.	

Smyslem publikace je zlepšit informovanost  
o sociálních a doprovodných službách dostupných  
pro obyvatele Prahy 13. Sociální služby nabízejí  
pomoc v různých životních situacích a obtížích  
seniorům, zdravotně postiženým, dětem, mládeži  
a rodinám, migrantům, lidem ohroženým sociálním 
vyloučením apod. 

Katalog je k dostání  
na těchto místech:  

- informace v přízemí
radnice 

- sekretariát Odboru
sociální péče a zdra-
votnictví ve 2. patře 

- Středisko sociálních 
služeb Prahy 13 
(Trávníčkova 1746/37)

MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA 13 

katalog 
POSKYTOVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB


