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Dotazník
Dotazník, ktorý držíte v rukách je zameraný na prieskum poskytovateľov sociálnych služieb na území Hlavného mesta Bratislava. Dotazník je jedným zo zdrojov informácií pre aktualizovanie Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý je strategickým dokumentom pre vylepšenie a uspokojovanie potrieb občanov v sociálnej oblasti v meste. Informácie, ktoré prostredníctvom dotazníka zbierame majú byť podkladom pre analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia, personálneho vybavenia, má poskytnúť informácie o kapacitách existujúcich služieb a o kvalite poskytovaných služieb.
Vyplnené dotazníky zasielajte e-mailom na adresu: kpss@bratislava.sk Za vyplnenie dotazníka a spoluprácu ďakujeme!
Modul – Identifikačné údaje o poskytovateľovi sociálnych služieb

Názov organizácie:

Adresa organizácie:

Kontakt: mail, č.tel. www.

Miesto poskytovania SS:

Názov zriaďovateľa:

Registrovaná kapacita zariadenia ku dňu.........., v prípade terénnej SS počet prijímateľov SS ku dňu 31.05.2018

Počet evidovaných ( neuspokojených) žiadateľov o SS  ( počet čakateľov v poradovníku) ku dňu 31.5.2018


1.2 Právna forma organizácie:
Mesto/mestská časť

Rozpočtová organizácia ( s právnou subjektivitou)

Preddavková organizácia bez právnej subjektivity

Príspevková organizácia

Občianske združenie (OZ)

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (n.o.)

Cirkevná organizácia

Podnikateľský subjekt

Iné

.............


1.3 V zmysle ktorého zákona poskytujete sociálne služby ( uveďte druh služby a príslušný § zákona č. 448/2008, zákona č. 305/2005 Z.z. alebo iné zákony) 
Zákon č. ..............................§..........................
Zákon č. .............................. §..............................
Zákon č. ...............................§.........................
Zákon č..................................§...............................


1.4 Forma poskytovanej sociálnej služby:
Pobytová – celoročný pobyt – neurčitý čas

Pobytová – celoročný pobyt – určitý čas

Pobytová – týždenný pobyt

Pobytový – denný pobyt

ambulantná

Terénna




1.5 Dopravná dostupnosť zariadenia
Veľmi dobrá
dobrá
zlá
Veľmi zlá
Prostriedkami verejnej hromadnej dopravy




autom




vlakom






Modul – Informácie o zamestnancoch

2.1 Počet zamestnancov
Bez zamestnancov

Do 5 zamestnancov

6 – 10 zamestnancov

11 – 15 zamestnancov

16 – 20 zamestnancov

21 a viac zamestnancov


2.2 Podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov
Počet odborných zamestnancov a ich podiel z celkového počtu zamestnancov


Počet pomocného personálu a ich podiel na celkovom počte zamestnancov



2.3 Kvalifikačné predpoklady zamestnancov
Počet zamestnancov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady na p.m.

Počet zamestnancov nespĺňajúcich kvalifikačné predpoklady na p.m.


2.4 Vzdelanie zamestnancov
Celkový počet zamestnancov:

         Z toho s vysokoškolským vzdelaním

         Z toho s ÚSO vzdelaním

         Z toho so základným vzdelaním / kurz

         Iné


2.5 Úväzky a druh PP
Počet zamestnancov na plný pracovný úväzok

Počet zamestnancov na čiastočný úväzok

Počet zamestnancov pracujúcich na dohodu o pracovnej činnosti

Iné


Modul – Informácie o klientoch/prijímateľoch sociálnej služby

Krížikom označte v 1. stĺpci cieľovú skupinu, v 2. stĺpci uveďte registrovanú kapacitu
3.1 Cieľová skupina, ktorej poskytuje sociálne služby vaše zariadenie/registrovaný počet
počet
Deti a mládež


Rodina 


Rodič s dieťaťom


Seniori 


Osoby s mentálnym postihnutím 


Osoby s telesným postihnutím 


Osoby so zmyslovým postihnutím 


Osoby s duševným postihnutím 


Osoby po výkone trestu 


Osoby ohrozené týraním a zneužívaním 


Osoby ohrozené závislosťou


Osoby/rodiny v krízovej situácii


Mladí dospelí po náhradnej ústavnej starostlivosti


Nezamestnaní 


Utečenci, žiadatelia o azyl 


Iné


Poznámka: V prípade, ak sa poskytuje SS v jednom druhu SS viacerým cieľovým skupinám uviesť ( aj počet)

Veková štruktúra klientov (počet)
0 – 4 rokov

30 – 34 rokov

60 – 64 rokov

5 – 9 rokov

35 – 39 rokov

65 – 69 rokov

10 – 14 rokov

40 – 44 rokov

70 – 74 rokov

15 – 19 rokov

45 – 49 rokov

75 – 79 rokov

20 – 24 rokov

50 – 54 rokov

80 a viac rokov

25 – 29 rokov

55 – 59 rokov




3.3 Pohlavie klientov
Celkový počet klientov ku dňu 31.5.2018

        Z toho muži

        Z toho ženy


3.4 Klienti podľa trvalého pobytu ku dňu 31.5.2018
Počet klientov z mesta/mestskej časti

Počet klientov z okresu

Počet klientov z bratislavského samosprávneho kraja

Počet klientov z iných samosprávnych krajov

Počet klientov mimo územia SR




3.5 Klienti podľa stupňa odkázanosti ( v prípade, že poskytujete druhy SS podmienené odkázanosťou) ku dňu 31.5.2018
Počet klientov  s II. stupňom odkázanosti

Počet klientov s III. stupňom odkázanosti

Počet klientov so IV.  stupňom odkázanosti

Počet klientov so V.  stupňom odkázanosti

Počet klientov  so VI.  stupňom odkázanosti


3.6 Klienti, ktorým sa poskytujú aj služby nad rámec SS ( ošetrovateľské služby, rehabilitácia, ....)
Počet klientov celkom, ktorým sa poskytujú aj iné služby ( nad rámec zákona o SS) – z toho:

     Zdravotnícke služby ( ošetrovateľské úkony)

     Rehabilitácia ( fyzioterapia, ...)

     Kaderníctvo, pedikúra

     Návštevná služba lekára

     Duchovné služby ( bohoslužby,...)

     Iné




Modul – Informácie o prevádzke zariadenia sociálnych služieb
4.1 Údaje o priestorových podmienkach                                                                                            áno             nie
Objekt vo vlastníctve


Objekt v nájme menej ako 10 rokov


Objekt v nájme viac ako 10 rokov


Objekt po rekonštrukcii – dobrý technický stav


Objekt v zlom technickom stave


Bezbariérový prístup


Strava zabezpečovaná vlastnou vývarovňou


V objekte sa poskytujú aj iné druhy SS



4.2 Ktoré druhy činností v súlade so zákonom o SS zabezpečujete?
Pomoc pri odkázanosti

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Základné sociálne poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo

Sociálna rehabilitácia

Ošetrovateľská starostlivosť

Pracovná terapia

Pomoc pri pracovnom uplatnení

Pomoc pri príprave na školskú dochádzku

Pomoc pri prevádzke domácnosti, pri hospodárení s peniazmi, pri zapojení sa do spoločenského života

ubytovanie

stravovanie

upratovanie

Pranie, žehlenie, úprava bielizne

Úschovu cenných vecí

Iné – uveďte aké


4.3 Spolupráca zariadenia s inými subjektami ( ak áno popíšte akou formou a ako často – sporadicky, systematicky, )
áno
nie
Spolupracujete s miestnou samosprávou


Spolupráca s regionálnou samosprávou


Spolupracujete s inými poskytovateľmi služieb


Spolupracujete s dobrovoľníckymi organizáciami


Spolupracujete s organizáciami z iných oblastí ( zdravotníctvo, školstvo, zamestnávatelia, úrady práce), ak áno akou formou


iné



4.4. Rozvoj zariadenia a zámery do budúcnosti - popíšte*
Strategické ciele - vízie

Špecifické ciele, zámery strednodobé, krátkodobé, časový horizont dosiahnutia a pod.

*Prosím popíšte zámery a ciele, ktoré majú väzbu na KPSS ( napr. uvažujete v horizonte 1 – 2 rokov rozšíriť/znížiť kapacitu zariadenia, zriadiť ďalší druh SS a pod.)


Modul – informácie o financovaní

5.1 Ekonomické ukazovatele
Rozpočet za rok 
2016
2017
Výdavky


príjmy


Priemerné bežné výdavky na 1klienta/mesiac


Priemerná výška úhrad na 1 klienta/mesiac


EON na 1 klienta/mesiac



5.2 Zdroje financovania
(uveďte výšku v absolútnom vyjadrení/ % podiel)
2016
2017
Z rozpočtu verejného poskytovateľa SS


Z úhrad za sociálne služby od prijímateľa SS


Zo štátneho rozpočtu (finančný príspevok MPSVaR)


Z VÚC, z miestnej samosprávy




Z darov


Z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti


z vlastných zdrojov neverejného poskytovateľa


Z iných zdrojov ( uveďte aké)



Modul – doplnenia, pripomienky, návrhy, postrehy 

6.1 Uveďte Vaše návrhy, postrehy vo vzťahu k potrebám cieľovej skupiny, s ktorou pracujete, k druhu sociálnych služieb, ktoré poskytujete a mali by byť premietnuté v KPSS

6.2 Uveďte návrhy cieľov, opatrení aktivít, ktorými v KPSS prispejete Vašou činnosťou k uspokojovaniu potrieb občanov Hlavného mesta Bratislavy ( vychádzajúc z Vašich zámerov a cieľov)
Napr. zvýšenie/zníženie kapacity vami poskytovaných SS
           Zavedenie inovatívnych programov ....

Za odborného zamestnanca sa považuje zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vykonáva alebo riadi
vykonávanie odbornej činnosti podľa § 16 alebo činnosti podľa § 61 ods. 9
Poznámka: V prípade potreby doplniť informácie a údaje, prosíme komentovať cez  * a poznámky nižšie s označením č. poznámky. V prípade, že vaše zariadenie poskytuje viac druhov SS, vyplňte pre každý druh SS osobitne.
Dotazník vyplnil:			 ..........................................................
Pracovná pozícia v zariadení		 ..........................................................
Kontakt: email:			...........................................................,    č.tel.:..........................................................

Ďakujeme za Váš čas a poskytnuté informácie a údaje, ktoré budú použité pri spracovaní KPSS Hlavného mesta Bratislavy.
Realizačný tím KPSS
Termín na vyplnenie dotazníka je do 15.6.2018


