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Odpovede prosíme farebne zvýrazniť, alebo podčiarknuť, uvádzať je možné aj  kombinácie odpovedí pre jednotlivé otázky.
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D o t a z n í k


	       Dotazník, ktorý sa Vám dostal do pozornosti je určený pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb na území Mesta Žilina. Všetky subjekty, ktoré majú záujem a sú ochotné spolupracovať na „komunitnom  pláne  sociálnych  služieb Mesta  Žilina  pre  roky  2010 - 2013“ uvítame aj pri pracovných stretnutiach na Mestskom úrade Žilina. Výsledky dotazníka budú slúžiť k doplneniu analýzy sociálnych služieb na území mesta v rámci komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Žilina pre roky 2010 - 2013. Odpovede, prosíme zasielať do 30.03.2010 na email  adresu /martin.brnak@zilina.sk/.

		

	
Názov  Organizácie:
Adresa Organizácie:


Pracovná  skupina  KPSS: 
/ak ste členovia pracovných skupín KPSS, uveďte ktorej /
Skupina č. 1 – rodina a deti
Skupina č. 2 – seniori
Skupina č. 3 – osoby ohrozené sociálnym vylúčením
Skupina č. 4 – občania zdravotne postihnutí


1 . Právna  forma organizácie:
a) občianske združenie
b) organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby
c) nadácia
d) neinvestičný fond
e) cirkevná organizácia
f) rozpočtová organizácia
g) príspevková organizácia
h) neformálna skupina 
i) nezisková organizácia / n. o. /
j) podnikateľský subjekt
k) iné /konkrétne/







2. Počet  zamestnancov:
/uveďte počet vašich  kmeňových  zamestnancov/ 

a) bez zamestnancov
b) do 5 zamestnancov
c) 6 až 10 zamestnancov
d) 11 až 15 zamestnancov
e) 16 až 20 zamestnancov
f) 21 a viac zamestnancov



3. Dopravná  dostupnosť   služieb:

a) bezbariérový prístup
b) prístup MHD Žilina
c) parkovisko
d) linka SAD Žilina 



4. Cieľová  skupina  z  pohľadu  pohlavia  klienta: 
/ uveďte približne komu  poskytujete sociálne  služby najčastejšie / 

a) muži
b) ženy



5. Cieľová  skupina:
/uveďte  ktorú  cieľovú skupinu radíte ako primárnu/

a) deti a mládež
b) seniori
c) rodina
d) rodič s dieťaťom
e) osoby s mentálnym postihnutím
f) osoby s telesným postihnutím
g) osoby so zmyslovým postihnutím
h) osoby s duševným postihnutím
i)  ľudia bez domova
j)  ľudia po výkone trestu
k) invalidní dôchodcovia
l)  mladí dospelí po náhradnej ústavnej starostlivosti
m) nezamestnaní
n etnické, národnostné skupiny
o) osoby ohrozené týraním a zneužívaním
p) náhradné rodiny
q) utečenci, žiadatelia o azyl, azylanti
r)  iné /konkrétne/



6. Veková  štruktúra  klientov:
/uveďte približný vek najčastejších klientov, ktorí využívajú vaše služby/ 

a) do 5 rokov
b) 6 – 16 rokov
c) 17 – 20 rokov
d) 21 – 25 rokov
e) 26 – 39 rokov
f) 40 – 49 rokov
g) 50 – 59 rokov
h) 60 – 69 rokov
i) 70 a viac rokov
j) bez rozdielu veku



7. Forma  poskytovaných  sociálnych  služieb:
/uveďte formu poskytovaných sociálnych  služieb/  

a) pobytová     - celoročný pobyt
		- dočasný pobyt
b) ambulantná
c) terénna



8. poskytujete  služby  za úhradu od  klientov:

a)  nie, bezplatne
b) áno, čiastočne za úhradu
c) áno, v plnej miere za úhradu





9. Spolupracujete  dobrovoľne  s  inými  organizáciami  poskytujúcimi  sociálne  služby  na  území Mesta  Žilina:
/pod spoluprácou rozumieme sprostredkovanie kontaktov na inú organizáciu klientom,  poskytovanie  informácií, skúseností medzi organizáciami v prospech klienta, po ukončení Vami poskytovanej služby pošlete (ak je to potrebné) klienta do inej organizácie s nadväznosťou  v poskytovaní sociálnych  služieb a pod./

a) nie, nespolupracujeme
b) áno, s 1 organizáciou
c) áno, s 2 organizáciami
d) áno, s 3 a viac organizáciami 







10. Akým  spôsobom  informujete  verejnosť  o možnostiach  využitia  vašich  sociálnych služieb:  
/uveďte, akým spôsobom upozorňujete potencionálnych klientov o Vašej existencii/  

a) naša web stránka
b) letáky, prospekty, brožúry /vami distribuované/
c) uverejnenie informácií v masovokomunikačných prostriedkoch /napr. printové média, TV a pod./
d) prirodzený „hovorový“ rozptyl informácií medzi obyvateľmi/klientmi 
e) neinformujeme verejnosť
f) iné / konkrétne/



11. Aká  je  kapacita poskytovaných  služieb Vašej organizácie 
/uveďte  počet  klientov  pre každú Vami poskytovanú  sociálnu službu za obdobie 1 roka/





12. Ako  hodnotíte  „vyťaženosť“  kapacít  vašej  organizácie  vo  vzťahu  k  dopytu služieb  zo  strany  klientov  v meste  Žilina :
/vyjadrite  približne percentuálnu vyťaženosť  – maximálne  100%/





13. Uveďte,  prosím  3 podnety, ktoré  považujete  za  kľúčové  k  zlepšeniu  sociálnych  služieb  na  území  Mesta  Žilina:

1.
2.
3.



14. Využívate  dobrovoľníctvo? Ak áno, uveďte v akom rozsahu.
/počet dobrovoľníkov  vo vašej organizácií/






15. Vytvára  Vaša  organizácia  priestor  pre  supervíziu ?







16. Máte záujem o spoluprácu  v oblasti  supervízie s inými organizáciami  na území  mesta  Žilina?






17. Poskytujete poradenské služby? 
/Ak áno, aký druh poradenstva poskytujete? Ak poskytujete obidva druhy poradenstva,  uveďte  približne v % pomer  medzi  jednotlivými  poradenskými  službami,  napr. základné 60%,  špecializované 40% = 100%/

a) základné poradenstvo			%
b) špecializované poradenstvo		%
c) neposkytujeme poradenstvo






18. Uveďte približne koľko % tvoria poradenské služby z celého „balíka“ služieb poskytovaných  Vašou  organizáciou.

			%






Ď a k u j e m e     V á m 



