
Výsledky ankety k sociálním a zdravotním službám 

 

Anketa, která byla k dispozici veřejnosti na vyplnění od měsíce července 2006 do měsíce 

října 2006, organizovaná Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, byla určena pro občany 

města i okolních obcí a byla distribuována prostřednictvím regionálního tisku Holešovsko a s 

publikací Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí. Cílem ankety bylo 

zjistit, zda stávající sociální a zdravotní služby ve městě jsou vyhovující či nedostatečné, jaké 

jsou další požadavky a připomínky občanů, které budou podnětem pro další činnost města a 

zejména pro zpracování plánů rozvoje těchto služeb. Odbor SVZ měl snahu získat informace 

především od samotných uživatelů sociálních služeb, a proto byla uskutečněna beseda v 

klubovně Sdružení zdravotně postižených Holešovska, Klubu důchodců města Holešova, 

dotazováni byli i obyvatelé Domova důchodců v Holešově a nájemníci v domech s 

pečovatelskou službou. 

Vráceno bylo celkem 182 anketních lístků. 

 

K dotazům občané uváděli: 

k bodu 1/ Jste spokojeni s rozsahem poskytovaných soc. a zdrav. služeb v oblasti péče o 

staré, zdravotně postižené občany, matky s dětmi, nezaměstnané a další občany, kteří 

potřebují sociální pomoc? 

Spokojenost s poskytovanými sociálními službami vyjádřilo 99 občanů, 4 občané ohodnotili 

služby jako průměrné a nespokojenost ke stávajícímu stavu služeb vyjádřilo 11 občanů. 

Připomínky k nespokojenosti se týkaly většinou problémů zneužívání sociálních dávek – 22 

občanů, 8 občanů navrhovalo využití nezaměstnaných osob na veřejně prospěšných pracích 

např. údržbě města a zeleně, 12 občanů kritizovalo nedostatečnou výši sociálních dávek pro 

rodiny s dětmi, nízké důchody a drahé léky. 

k bodu 2/Domníváte se, že některé sociální služby v holešovském regionu schází? Uveďte 

jaké a pro jakou cílovou skupinu obyvatel? 

K tomuto dotazu 15 občanů odpovědělo, že služby neschází. 14 občanů žádá o větší 

informovanost o službách a nárocích prostřednictvím pravidelně vydávaných letáčků. 

23 občanů se domnívá, že v Holešově schází možnost pracovního uplatnění zdravotně 

postižených občanů – chráněné dílny, 8 občanů požaduje zajištění služby osobní asistence 

pro ZTP občany, schází odlehčovací služby v domově důchodců, stacionáři nebo v DPS, 

možnost poskytování rehabilitačních úkonů v domácím prostředí. 

k bodu 3/ Jak hodnotíte současnou úroveň a dostupnost sociálních služeb? 

Současnou úroveň a dostupnost sociálních služeb vyhodnotilo 70 občanů jako dobrou 

úroveň služeb, 8 se domnívá, že je špatná a je co vylepšovat. 

k bodu 4/ Co navrhujete pro zkvalitnění nebo rozšíření sociálních a zdravotních služeb ve 

městě? 



 

Uvádíme nejnaléhavější připomínky a požadavky občanů: 

 

 nutnost lékařské služby první pomoci v Holešově 56 občanů +  

lékárenská pohotovost 7 

 další oční lékař 5 občanů, rozšíření ordinačních hodin na ortopedii 

 požadavek na dojíždění praktických lékařů do okolních obcí 1x týdně / 4 občané/ 

 dořešit parkoviště u polikliniky, vyznačení parkovacích míst pro vozíčkáře /5 občanů/ 

 městská doprava 68 + 9 občanů požaduje obnovení zastávky ČD ve Všetulích 

 výstavba dalšího zařízení pro seniory typu DPS nebo penzionu 10 občanů 

 bezbariérový přístup do obchodů, kulturních zařízení, odpočinková místa pro seniory, 

lavičky po městě 

 odlehčovací péče v domově důchodců, možnost ubytování v jednolůžkových pokojích 

 služby pro seniory /sečení trávy, rytí zahrádek, úklid sněhu/, kadeřnice s docházkou 

do domácnosti 

Požadavky občanů na zlepšení a rozšíření sociálních a zdravotních služeb budou sloužit 

jako podklady pro další jednání a zejména pro zpracování komunitního plánu rozvoje 

sociálních služeb v nejbližších letech. 

 

Všechny další návrhy i připomínky z jiných oblastí života občanů byly předány a projednány 

s příslušnými odbory městského úřadu a budou námětem pro zlepšení podmínek života 

občanů města i okolních obcí. 


