1. Pohlavie
muž
žena

280
103
177

muž
žena

2. Vek
18 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
76 a viac rokov

285
72
73
31
36
39
34

80
70
60
50
40
Počet respondentov

30
20
10
0
18 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

66 - 75 76 a viac
rokov

3. Aké je Vaše najvyššie ukončené vzdelanie ?
základné
stredná škola bez maturity
stredná škola s maturitou
vysokoškolské

283
21
33
126
103

140
120
100
80
60
40
20
0
základné

stredná škola bez
maturity

stredná škola s
maturitou

vysokoškolské

4. Ako dlho žijete v Piešťanoch?
menej ako 5 rokov
5 - 15 rokov
16 - 30 rokov
viac ako 30 rokov

283
11
40
43
189

menej ako 5 rokov
5 - 15 rokov
16 - 30 rokov
viac ako 30 rokov

5. Kde v Piešťanoch bývate ?
Centrum
Sídlisko A.Hlinku
Sídlisko Juh
Sídlisko A.Trajan
Sídlisko N.Teslu
Staré Piešťany
Floreát
Kocurice
Sídlisko Vodárenská
Zóna Heinola
Iné

280
37
57
30
46
18
41
32
4
7
1
7

Centrum
Sídlisko A.Hlinku
Sídlisko Juh
Sídlisko A.Trajan
Sídlisko N.Teslu
Staré Piešťany
Floreát
Kocurice
Sídlisko Vodárenská
Zóna Heinola
Iné

Iné :
zóna Lodenica
Banka
Veľké Orvište
Partizánska
Lodenica
nežijem v Piešťanoch
Bratislavská

6. Aké je Vaše sociálne postavenie?
zamestnanec
študent/ka
podnikateľ/ka (SZČO)
dôchodca / dôchodkyňa
pracujúci dôchodca / dôchodkyňa
v domácnosti
nezamestnaný/á
iné (vypíšte aké)
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Iné :
biznis

281
147
6
21
82
11
6
7
1

7. Aké je zloženie Vašej domácnosti ?
jednotlivec
obaja rodičia s dieťaťom / deťmi
jednotlivec s dieťaťom / deťmi
manželia žijúci v domácnosti bez detí (deti sú dospelé)
viac generačná domácnosť
iný typ (vypíšte aký)

281
58
108
27
48
35
5

jednotlivec
obaja rodičia s dieťaťom /
deťmi
jednotlivec s dieťaťom /
deťmi
manželia žijúci v domácnosti
bez detí (deti sú dospelé)
viac generačná domácnosť
iný typ (vypíšte aký)

Iné :
manželia bez detí
dcéra + matka
mladí manželia - zatiaľ bez detí
s deťmi

8. Ako by ste ohodnotili životnú úroveň Vašej domácnosti ?
veľmi vysoká
skôr vysoká
skôr nízka
veľmi nízka
neviem odpovedať

277
10
96
112
20
39

120
100
80
60
40
20
0
veľmi vysoká

skôr vysoká

skôr nízka

veľmi nízka

neviem
odpovedať

9. Ak zoberiete do úvahy všetky stránky života v meste, ako sa celkovo cítite v
Piešťanoch ?
spokojný/á
skôr spokojný/á
skôr nespokojný/á
nespokojný/á
neviem odpovedať

spokojný/á
skôr spokojný/á
skôr nespokojný/á
nespokojný/á
neviem odpovedať

277
47
131
64
29
6

10. Aké sú podľa Vás tri najväčšie problémy v Piešťanoch ? (vyberte maximálne 3
odpovede)
problémy s dopravou
bytová výstavba , nedostatok nájomných bytov
nezamestnanosť
čistota v meste
vzhľad domov, objektov a ich údržba
životné prostredie, zeleň
bezpečnosť v meste
ponuka športových a kultúrnych podujatí
ponuka sociálnych služieb
kvalita a dostupnosť zdravotníckych služieb
neviem odpovedať
iné (vypíšte aké)

705
93
44
142
75
35
28
45
39
70
93
4
37

iné (vypíšte aké)
neviem odpovedať
kvalita a dostupnosť zdravotníckych služieb
ponuka sociálnych služieb
ponuka športových a kultúrnych podujatí
bezpečnosť v meste
životné prostredie, zeleň
vzhľad domov, objektov a ich údržba
čistota v meste
nezamestnanosť
bytová výstavba , nedostatok nájomných bytov
problémy s dopravou
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Iné :
Cesty v Piestanoch su katastrofalne
parkovanie vozidiel, bicykle na chodníkoch, znečistené taxi, rozbité komunikácie
problém s neprispôsobivými menšinami - susedmi
denný stacionár pre seniorov
Problémy s nedodržiavaním zákonov platiacich rovnako pre všetkých a nečinnosť a nekompetentnosť mestskej
polície, rušenie nočného kludu, - nečinnosť polície, cigáni v centre robia bordel, kradnú, sú hlučný, vešťia obťažujú
ludí - na to je zákon ale polícia to nerieši - na čo nám je taká mestská polícia???
Nedostatok pracovnych miest pre kvalifikovanych ludi, staticka doprava
stav komunikácii a chodníkov, ich celoročná údržba
taktiež je to čistota, neudržiavanie nielen budov, ale všeobecne mesto nie je udržiavané, všetko sa nechá schátrať,
nič sa priebežne neudržiava
Parkovanie
Kúpalisko
Tak mizerné cesty ako v PN som nikde na Slovensku nevidel. Keď ideme autom a žena občas zaspí v PN sa vždy
preberie na otrasy auta a so zatvorenými očami s otázkou: Už sme doma miláčik? ""
Neni sa kde vysrať,keď je treba a vedenie mesta je dosť pripečené.

ľudia
málo dopravných pásov pre cyklistov, , nekvalitné cesty a chodníky
zlé cesty
veľmi zlá úrdžba chodníkov
chýbajúce cyklochodníky a cyklotrasy
parkovanie aut, neupravené chodníky
zastaralý bytový fond
neviem odpovedať
stav vozovky,výtlky, chabé možnosti parkovania
problémy s neprispôsobívými menšinami
rómovia na pešej zóne
celé zle
voľný pohyb psov v okolí MŠ a ZŠ
arabské deti
narastajúci problém s rómskou komunitou
ignorovanie MsÚ na problémy s neprispôsobivými rómskymi občanmi
stav cestných komunikácií
chýbajú centrá pre rodiny - ako komplet
chýbajúce cyklotrasy
zlý stav chodníkov, chýba bazén
nedostatok herní, zaujímavých parkov pre deti
chýbajú centrá pre školákov, program na prázdniny pre deti
zariadenia pre deti od 5-15 rokov, ihriská pre staršie deti, verejné lezecké steny.aqaparky

11. Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali informácie o niektorej zo
sociálnych služieb v meste ? (vyberte maximálne tri odpovede)
obrátim sa na človeka, ktorý už podobný problém riešil
nakontaktujem sa na organizácie, ktoré služby poskytujú
vyhľadám pomoc u priateľov, rodiny
získam informácie z internetu
získam informácie na úradoch
u ošetrujúceho lekára
neviem odpovedať
iné (vypíšte)

540
116
106
70
112
86
32
15
3

iné (vypíšte)
neviem odpovedať
u ošetrujúceho lekára
získam informácie na úradoch
získam informácie z internetu
vyhľadám pomoc u priateľov, rodiny
nakontaktujem sa na organizácie, ktoré služby
poskytujú
obrátim sa na človeka, ktorý už podobný problém
riešil
0

Iné :
Obrátim sa na pani PhDr. Emu Žáčkovú.
neviem odpovedať
na syna, ktorý sa o mňa stará

50

100

150

12. Viete kam by ste sa obrátili so žiadosťou o pomoc, ak by ste potrebovali : (pri
každej službe vyznačte áno alebo nie)
Áno
Nie
Áno
193
169
136
143
116
128
98
107
67

donášku jedla do domácnosti, stravovanie
pomoc pri opatere o seniora
pomoc pri opatere osoby so zdravotným postihnutím
zdravotné alebo kompenzačné pomôcky
pomoc rodine
pomoc pri starostlivosti o dieťa
pomoc pre osobu ohrozenú závislosťou (alkoholik, narkoman,..)
pomoc v prípade domáceho násilia
monitorovacie a signalizačné zariadenie

Nie
75
98
118
115
128
117
146
137
178

monitorovacie a signalizačné zariadenie
pomoc v prípade domáceho násilia
pomoc pre osobu ohrozenú závislosťou
(alkoholik, narkoman,..)
pomoc pri starostlivosti o dieťa
Áno

pomoc rodine

Nie

zdravotné alebo kompenzačné pomôcky
pomoc pri opatere osoby so zdravotným
postihnutím
pomoc pri opatere o seniora
donášku jedla do domácnosti, stravovanie
0

50

100

150

200

250

300

*
268
267
254
258
244
245
244
244
245

13. Ak Vy alebo Vaša rodina dlhodobo niekoho opatruje, čo by Vám najviac pomohlo k
lepšiemu zabezpečeniu starostlivosti a opatery ? (vyberte maximálne tri odpovede)
poradenstvo, pomoc pri vybavovaní na úradoch
susedská výpomoc
pomoc dobrovoľníkov
pomoc kvalifikovanej opatrovateľky
zaistenie krátkodobého pobytu mimo domácnosť pre opatrovanú osobu
zaistenie dlhodobého pobytu v zariadení sociálnych služieb
nič nepotrebujem, rodina sa postará bez väčších problémov
finančná výpomoc
odľahčovacia služba (krátkodobý pobyt opatrovaného mimo domácnosti)
neviem odpovedať
iné (vypíšte)

474
92
12
21
109
54
45
10
91
24
14
4

iné (vypíšte)
neviem odpovedať
odľahčovacia služba (krátkodobý pobyt opatrovaného …
finančná výpomoc
nič nepotrebujem, rodina sa postará bez väčších …
zaistenie dlhodobého pobytu v zariadení sociálnych služieb
zaistenie krátkodobého pobytu mimo domácnosť pre …
pomoc kvalifikovanej opatrovateľky
pomoc dobrovoľníkov
susedská výpomoc
poradenstvo, pomoc pri vybavovaní na úradoch
0

20

40

60

80

100

Iné :
Vrátim sa k bodu 12: to, že dnes viem, kde sa obrátiť, je len vďaka tomu, že som už veci vybavovala, ale
dopracovávala som sa k poznatkom pomerne prácne a zdĺhavo
momentálne nie som v takej situácii
neviem odpovedať

120

14. Prosíme, označte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe užívate Vy alebo
členovia Vašej rodiny. (môžete vybrať i viac odpovedí)
Áno
Áno
sociálne poradenstvo
denné centrá a kluby pre deti a mládež
jedáleň
opatrovateľská služba (v domácnosti)
zariadenie opatrovateľskej služby
zariadenie pre seniorov
denné centrá
domov sociálnych služieb
monitorovacie, signalizačné a telekomunikačné služby
špecializované zariadenia (napr. Alzheimercentrum)
sociálne služby pre rodičov s deťmi
zariadenie núdzového bývania pre rodinu s deťmi
domov na pol ceste
útulok, nocľaháreň
domov sociálnych služieb
stredisko osobnej hygieny, práčovňa
odľahčovacia služba
zariadenia pre deti (jasle)
iné (vypíšte aké)

Nie
29
70
45
15
9
17
41
5
7
3
12
3
1
3
4
5
2
34
27

*
56
51
53
58
58
58
59
60
58
58
58
60
60
60
60
60
60
58

85
121
98
73
67
75
100
65
65
61
70
63
61
63
66
65
62
92

iné (vypíšte aké)
zariadenia pre deti (jasle)
odľahčovacia služba
stredisko osobnej hygieny, práčovňa
domov sociálnych služieb
útulok, nocľaháreň
domov na pol ceste
zariadenie núdzového bývania pre rodinu s deťmi
sociálne služby pre rodičov s deťmi
špecializované zariadenia (napr. Alzheimercentrum)
monitorovacie, signalizačné a telekomunikačné služby
domov sociálnych služieb
denné centrá
zariadenie pre seniorov
zariadenie opatrovateľskej služby
opatrovateľská služba (v domácnosti)
jedáleň
denné centrá a kluby pre deti a mládež
sociálne poradenstvo
0

20

40

60

80

Iné :
Zatial ziadne nevyuzivam,som sebestacna
nič
ošetrovatelská služba ADOS
žiadne zatiaľ nevyužívam
žiadne, opatrovateľstvo riešime súkromnou osobou
zatiaľ nič
zatiaľ sme vďaka Bohu sebestační
deti navštevujú školské a mimoškolské zariadenia
žiadne
neužívam žiadne
nevyužívame žiadne
MŠ
materská škôlka
zákl.škola
detské centrá
neužívam
škôlka

15. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 5 rokov) využili niektorú z
vyššie uvedených sociálnych služieb ?
áno - sám pre seba
áno - pre svojich blízkych, rodinu
už niektorú zo sociálnych služieb využívam
nie - neuvažujem o tom
neviem odpovedať

áno - sám pre seba
áno - pre svojich blízkych,
rodinu
už niektorú zo sociálnych
služieb využívam
nie - neuvažujem o tom
neviem odpovedať

288
45
111
26
63
43

16. Aké sociálne služby by ste chceli mať v našom meste ?
Áno
Nie
Áno

Nie

*

sociálne poradenstvo

71

31

102

terénne a ambulantné služby (opatrovateľská služba, jedáleň, denné centrá...)

72

30

102

chránené bývanie, podporované bývanie pre osoby so zdravotným postihnutím
služby pre osoby so zdravotným postihnutím (prepravná služba, rehabilitačné
stredisko)

38

41

79

65

34

99

106
38
58

21
38
50

127
76
108

24
132
44
32

52
37
44

76
169
88

služby pre seniorov (zariadenie pre seniorov, denné centrá , denný stacionár)
odľahčovacia služba (krátkodobý pobyt opatrovaného mimo domácnosti)
sociálne nájomné byty
sociálne služby krízovej intervencie (útulok, núdzové bývanie, práčovňa, nocľaháreň,
dom na pol ceste)
sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenia pre rodinu s deťmi)
terénne sociálne služby krízovej intervencie (akútna pomoc)
iné (vypíšte aké)

iné (vypíšte aké)
terénne sociálne služby krízovej intervencie (akútna
pomoc)
sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenia pre
rodinu s deťmi)
sociálne služby krízovej intervencie (útulok, núdzové
bývanie, práčovňa, nocľaháreň, dom na pol ceste)
sociálne nájomné byty
odľahčovacia služba (krátkodobý pobyt opatrovaného
mimo domácnosti)
služby pre seniorov (zariadenie pre seniorov, denné centrá
, denný stacionár)
služby pre osoby so zdravotným postihnutím (prepravná
služba, rehabilitačné stredisko)
chránené bývanie, podporované bývanie pre osoby so
zdravotným postihnutím
terénne a ambulantné služby (opatrovateľská služba,
jedáleň, denné centrá...)
sociálne poradenstvo
0

50

100

150

Iné :
Denné centrum pre deti ktoré by boli v sprievode s rodičmi. Niečo ako škôlka ale s prítomnosťou rodičov, bez
stravovania a limitovania príchodu a odchodu. Také detské denné hracie centrum.
Rozhodne chýba zariadenie pre seniorov pretože existujúce majú malú kapacitu a umiestnenie v nich je dodnes pre
mňa veľká neznáma. Je smutné, že Vrbové zariadenie má a obyvateľ Piešťan musí ísť do zariadenie mimo Piešťan
/Vrbové, Senica.../. Odísť mimo miesto trvalého bydliska je pre starého človeka veľmi stresujúce a vnímajú to
Dom pre seniorov
neviem odpovedať
detské ihriská
denné centrum pre rodinu
centrum pre rodinu a deti
denné centrum pre rodiny s deťmi
rodina a deti, predovšetkým väčšie deti nemajú kam ísť + čo robiť
zariadenia pre staršie deti, nie len pre deti do 3 rokov (materské centrá)
denné centrá pre deti školského veku + rodina
služby pre rodinu a deti, detské centrá
služby pomoci a poradenstvo pre deti s postihnutím
podpora mladých rodín
služby zamerané na deti (stráženie detí, poradenstvo)
viac možností trávenia voľného času pre školopovinné deti
viac aktivít pre deti a mládež
hospic
niečo pre deti
denné centrum pre školákov
zariadenie pre deti od 5 do 15 rokov, športoviská, DC pre deti

17. Ktorým z uvedených skupín obyvateľov by malo mesto venovať viac pozornosti?
(vyberte maximálne 3 odpovede)
rodiny s deťmi
rodiny s deťmi so zdravotnými problémami
deti a mládež
seniori
osoby so zdravotným postihnutím
dlhodobo choré osoby
osoby ohrozené závislosťami na alkohole, drogách, automatoch
osoby v prechodne zložitej sociálnej kríze
neprispôsobiví občania (napr. bezdomovci,...)
nezamestnaní
etnické menšiny
neviem odpovedať
iná skupina (vypíšte aká)

603
154
83
107
81
27
36
22
31
20
29
5
3
6

iná skupina (vypíšte aká)
neviem odpovedať
etnické menšiny
nezamestnaní
neprispôsobiví občania (napr. bezdomovci,...)
osoby v prechodne zložitej sociálnej kríze
osoby ohrozené závislosťami na alkohole, drogách, …
dlhodobo choré osoby
osoby so zdravotným postihnutím
seniori
deti a mládež
rodiny s deťmi so zdravotnými problémami
rodiny s deťmi
0
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Iné :
zaclenovanie neprisposobivych obcanov - menšiny
Mesto myslím dosť podporuje dochodcov + neprespôsobivých ludí - malo by začať podporovať hlavne tých ktorí ho
živia - teda pracujúcicha a odvádzajúcich dane - ale to asi nie je atraktívne - hlavní voliči sú dôchodcovia tým treba
rozdať kvety a rezne....
Ja si myslím, ze mesto dostatočne venuje pozornost každej oblasti soc. zabezpečenia.
Rekonštrukcia 25-ky kúpaliska EVA ako súčasť protidrogovej prevencie. Kto športuje, ten nefetuje.
seniori, ktorí majú okrúhle narodeniny
etnické menšiny

17 Prečo ste vybrali práve tieto skupiny?
Deti su nasa buducnost. Ak sa im nebudeme venovat, nebudeme mat ziadnu buducnost.
pretoze nicia zivot ostatnym obcanom
Seniorom chýba denný stacionár a každý nemá na drahý domov dôchodcov.
Pretoze su najohrozenejsie.
preto, že som postihnutá
Mládež potrebuje viac vyžitia a viac sa stretávať aby využili čas a seniori tiež aby mali zmysel života.
Oblasť podpory rodín s deťmi a samotných detí je slabá a vzťahuje sa len na predškolské zariadenia a CVČ. Určite sa dá aj viac
to je môj názor
najviac ohrozené skupiny v systéme
lebo sú najbezbrannejší
štat sa o nich malo zaujíma
Seniori a deti sú najohrozenejšia skupina v tejto spoločnosti.
ťažko je vybrať len 3, mnohé chýbajú alebo sú nedostatočné
Lebo medveď
pretože sú na nedostatočnej úrovni
sú to základné ohrozené skupiny obyvateľstva
lbo tie potrebujú pomoc
pre svoju osobu
etnické skupiny zapájať do pracovného precesu a nie sociálne dávky
najviac to potrebujú
preto , že je to najpotrebnejšie
pre svoje presvedčenie
rodinám a deťom sa venuje málo pozornosti
sú najviac ohrozené
najviac potrebujú pomoc a pozornosť. Hlavne osamelí ľudia
seniori, ktorí sú osamelí, chorí, ktorí potrebujú pomoc a neprispôsobivých občanov treba usmerňovať a motivovať
prácou, nie len príspevkami za nič
lebo v Piešťanoch chýbajú aktivity, činnosti pre rodinu s deťmi
nakoľko potrebujú pomoc
tieto skupiny potrebujú pomoc
tieto problémy sa týkajú našej rodiny
ohrozenie detí z časovej vypätosti zamestnaných rodičov, seniorom chýba kontakt s ľuďmi
treba myslieť na budúcnosť
deti sú budúcnosť, rodiny s postihnutými deťmi to majú ťažké, seniori - pocta, vďaka
deti dú budúcnosť a seniori si zaslúžia úctu a starostlivosť
výchova ončanov od útleho veku ja základom správneho fungovania mesta a je potrebné starať sa o dlhodobo
chorých
rodina -deti + mládež + seniori -základ všetkého diania
podpora slovenských občanov
podpora slovenskej národnosti
neviem
etnické menšiny -viac pozornosti venovať na pešej zóne a arabské deti jazdiace na bicykloch
treba nasmerovať mládež a rodiny správnym smerom, aby neskĺzli k drogám a alkoholu
pre deti treby viac ihrísk, MC dať do centra, seniori sa nemajú kde stretávať
kvoli vnúčatám
na pomoc rodine, pre zlepšenie kvality životnej situácie pre ďalšie generácie
pomoc rodine, aby sa zvýšila pôrodnosť bez obáv o existenčné problémy
podpora rodiny
mám doma dieťa so zdr.postihnutím, pretože mesto daruje alebo za pár centov predá byty neprispôsobivým
rómom a slušní ľudia z toho majú kopec problémov
nevenuje sa im patričná pozornosť

rodinám s deťmi mesto nevenuje žiadnu pozornosť, nevytvára žiadne programy podporujúce uťužovanie vzťahov v
rodine
potrebujem kvalitné možnosti na využitie voľného času pre moje 2 deti
nie je vytvorený priestor na realizáciu detí, mládeže a rodiny
pretože ja i môj manžel by to potreboval
poskytnúť priestory na burzy detského oblečenia, nezamestnyní by mohli čistiť chodníky, ihriská...
lebo mládež sa bezprízorne potuľuje po PN a ničí všetko čo im príde do cesty
deti sú naša budúcnosť
lebo pre tieto skupiny sa robí najmenej
osobné dôvody
lebo väčšina pozornosti sa venuje seniorom
rodina s postuh.dieťaťom potrebuje psychickú aj materiálnu pomoc
skupina týchto obyvateľov to nutne potrebuje
treba prispôsobiť služby dobe a potrebám (otváracie hodiny v zariadeniach...)
som dôchodkyňa odkázaná na pomoc druhých
treba poriadať akcie pre deti, aqacentrum, treba priviesť do PN nových zamestnávateľov
nevenuje sa im dostatok pozornosti
deti sa nemajú kde rozvíjať
malá kapacita centra Ahoj

18. Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa malo mesto v budúcnosti zamerať ?
(vyberte maximálne 3 odpovede)
rozvoj terénnych sociálnych služieb poskytovaných v domácnostiach (opatrovateľská
služba, monitorovacie a signalizačné služby,...)
linka pomoci

470
37
13

pomoc pri uplatňovaní práv, právom chránených záujmov (zastupovanie na úradoch)
služby pre seniorov (jedálne, opatrovateľská služba, zariadenia pre seniorov, denné
stacionáre)
sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím (denné stacionáre, prepravná
služba, zariadenie podporovaného bývanie,...)
odľahčovacia služba (krátkodobé ubytovanie opatrovaného v ZSS)
nájomné byty, bezbariérové byty
podpora chránených dielní a chráneného bývania
podpora riešenia zamestnávania občanov
starostlivosť o osoby ohrozené závislosťami (denné centrum, integračné centrum,
domov na pol ceste, a pod.)
podpora rodiny ( centrá pre rodinu a dieťa,...)
stredisko osobnej hygieny, práčovňa, útulok
neviem odpovedať
iné (vypíšte aké)

26
75
26
15
36
28
54
16
124
8
5
7

iné (vypíšte aké)
neviem odpovedať
stredisko osobnej hygieny, práčovňa, útulok
podpora rodiny ( centrá pre rodinu a dieťa,...)
starostlivosť o osoby ohrozené závislosťami (denné centrum, integračné
centrum, domov na pol ceste, a pod.)
podpora riešenia zamestnávania občanov
podpora chránených dielní a chráneného bývania
nájomné byty, bezbariérové byty
odľahčovacia služba (krátkodobé ubytovanie opatrovaného v ZSS)
sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím (denné stacionáre,
prepravná služba, zariadenie podporovaného bývanie,...)
služby pre seniorov (jedálne, opatrovateľská služba, zariadenia pre
seniorov, denné stacionáre)
pomoc pri uplatňovaní práv, právom chránených záujmov (zastupovanie
na úradoch)
linka pomoci
rozvoj terénnych sociálnych služieb poskytovaných v domácnostiach
(opatrovateľská služba, monitorovacie a signalizačné služby,...)
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Iné :
návštevy lekárov pre starších ľudí zadarmo
všetky
zariadenia pre deti a rodičov
zlepšenie stavu ihrísk pre deti
jasle
rodiny s deťmi
CVČ, zariadenia pre školákov

19. Aké sociálne služby alebo zariadenia poskytujúce sociálne služby podľa Vášho
názoru v Piešťanoch chýbajú ? (vypíšte aké)
Domov pre seniorov
Podpora deti a mladeze. Sport, zaujmove zdruzenia. Mesto na tieto veci zabuda
viac služieb pre seniorov, opatrovateľské agentúry s kvalifikovanými opatrovateľkami, stacionár, dovoz seniorov k
lekárovi a domov v rámci soc. služieb, informovanosť seniorov o službách poskytovaných mestom, nie každý má
internet alebo deti
Denny stacionar pre dochodcov, jasle.
neviem
zariadenia pre seniorovopatrovateľská služba vo väčšom rozsahu ako je
Domov dôchodcov (rezidencia)
domov dôchodcov pre soc.slabých
Domov dôchodcov
jasle, materské školy, ihriská pre deti s rodičmi (nielen pre deti, kde rodičia sedia na lavičke)
odlah.službadenné stacionáry.
Domov pre seniorov
vsetky
neviem
malometrážne byty pre seniorov
centrá pre deti
preventívme služby/programy pre rodinu
denné centrum pre rodinu
podpora rodine s deťmi
služby pre rodiny s deťmi
chýbyjú sociálne služby zamerané na podporu rodiny
pomoc rodine s malými deťmi
materské centrum, detské tábory a centrá počas prázdnin
denný stacionár pre deti, postihnuté deti, choré deti, ktoré nemôžu navštevovať bežné zariadenia
denný stacionár pre postihnuté deti, ktoré nemôžu navštevovať bežné zariadenia pre zdravé deti
je málo z každého pre seniorov
všetky
aktivity pre rodinu s deťmi rôzneho veku
Centru pre rodinu, ktoré by mohli navštevovať budúci rodičia, matky na materskej dovolenke, škôlkari, školáci -celé
rodiny
centrá voľného času pre deti a mládež
pre deti v školskom veku
centrum, ktoré by poskytovalo záujmové krúžky+ pod.starším deťom, Ahoj, je neustále preplnený a nepostačujúci,
športové ihriská, U-rampa, možnosti na in-line a pod.
centrum voľného času pre deti a mládež s dostatočnou aktivitou, ihriská pre deti, plaváreň
služby pre rodinu s deťmi
sociálne služby na podporu rodiny
služby na pomoc rodine s malými deťmi

služby pomáhajúce rodinám s deťmi
služby rodine s deťmi
denné stacionáre, poradenstvo pre seniorov, služby v teréne
služby rodinám
sociálne služby pre mladé rodiny s deťmi
podpora rodín s deťmi
centrum pre rodinu s deťmi, logopedické centrá
stredisko osobnej hygieny, denné centrá pre seniorov aj mládež
služby pomáhajúce ml.rodinám s deťmi
väčšia pomoc pre nezamestnaných, aktivity pre rodiny s deťmi
kluby pre deti a mládež
viac zariadení pre seniorov
zariadenia pre starých ľudí
viac zariadeni pre starších ľudí
domov dôchodcov s nízkym dôchodkom
domov dôchodcov s minimálnym dôchodkom
zariadenie od 1 roka do 6 rokov, pomoc pracujúcim rodičom
detské centrá
soc.služby a podora rodiny s deťmi, stráženie detí, chránené dielne
podpora mladých rodín s deťmi
materské škôlky (obmedzená kapacita)
centrum pre rodinu
denný stacionár
treba prispôsobiť služby -škôlky, dobe a potrebám (otváracie hodiny v zariadeniach...)
nedostatok škôlok
byty pre mladé rodiny s nízkym príjmom
byty pre mladé rodiny s nižšími príjmami
rodinné centrá
podpora rodiny
centrun voľného času pre mládež s dostatočnou kapacitou
pomoc rodinám s deťmi
služby pre mladé rodiny
pre rodiny s deťmi
centru pre rodiny pre všetky vekové kategórie
aktivity pre stredoškolákov
jasle -zvýšiť kapacitu, hospic, ZpS, denné centrum, OS
centrá pre rodinu, nízkoprahová nocľaháreň
psychologické poradenstvo, pomoc bezdomovcom
herňa pre deti, zábavný park
zariadenia pre školákov
denné centrá pre deti v školskom veku

20. Ako by sa podľa Vás dala zlepšiť informovanosť občanov a komunikácia medzi
mestským úradom a občanmi mesta ?
Áno
Áno
viac besied a stretnutí s občanmi
viac vývesných a oznamovacích tabúľ v meste
pravidelné vydávanie mestského spravodajcu, informačné letáky, a pod.
viac informácií na internete - www stránka mesta, facebook
netreba, som dostatočne informovaný/á o zámeroch a aktivitách v meste
iné (vypíšte)

Nie
81
56
100
134
14
24

*
42
43
5
15
53
0

123
99
105
149
67
24

viac besied a stretnutí s občanmi

viac vývesných a oznamovacích tabúľ
v meste
pravidelné vydávanie mestského
spravodajcu, informačné letáky, a
pod.
viac informácií na internete - www
stránka mesta, facebook
netreba, som dostatočne
informovaný/á o zámeroch a
aktivitách v meste
iné (vypíšte)

Iné :
Dom pre seniorov
neviem odpovedať (14x)
myslím, že soc.služby aj zariadenia v Piešťanoch sú postačujúce, veľkú zásluhu na tom majú pracovníčky odboru
soc.vecí MsÚ - z vlastnej slúsenosti - ďakujem
pozitívnejší prístup pracovníkov Mestského úradu
pri rozhodovaní by mohlo mesto zapojiť občanov napr.formou referenda (prípadne určitého verejného hlaovania),
pretože takéto dotazníky sa nedostanú ku každému občanovi
ochota primátora stretávať sa s ľuďmi, hodina týždenne
aby všetci mali Karpaty
TV Karpaty (2x)
dotazníky po schránkach, nie len po zariadeniach
komunikovať so zamestnanými ľuďmi, dotazníky aj do väčších firiem v okolí

21. Chceli by ste sa podieľať na tvorbe plánov rozvoja sociálnych služieb príp. iných
dôležitých rozvojových dokumentov mesta ?
Áno
Nie
neviem odpovedať
áno, napr. cez dotazníky, ankety, osobným kontaktom s úradom, s príslušnou
komisiou MsZ

260
63
106
50
41

Áno

Nie

neviem odpovedať

áno, napr. cez dotazníky, ankety,
osobným kontaktom s úradom, s
príslušnou komisiou MsZ

