Milý Kojšovčan, milá Kojšovčanka. Leží pred vami dotazník, vďaka ktorému nám môžete pomôcť zistiť,
aké služby naša obec potrebuje a čo vám v nej ako občanovi chýba. Prosíme, nájdite si čas, vyplňte tento
dotazník a vložte ho do označenej krabice na obecnom úrade do 4.6.2018 alebo ho vyplňte online na
www.kojsov.sk. Vopred ďakujeme za vašu námahu a veríme, že aj vďaka tomuto dotazníku sa vám bude v
budúcnosti žiť v našej obci lepšie.
UPOZORNENIE: Dotazník vyplňte za každú osobu v domácnosti samostatne. Tento dotazník je anonymný,
preto prosíme, odpovedajte pravdivo. Jeho výsledky budú využité na vnútorné potreby obce Kojšov pri
skvalitňovaní služieb obyvateľom. Jeho výsledky budú zverejnené na webovej stránke obce a na informačných
tabuliach. Prieskum sa vykonáva so súhlasom starostu obce Kojšov.
Prosíme, zaškrtnite políčko, ktoré sa nachádza vedľa správnej odpovede alebo zakrúžkujte číslo vystihujúce vašu
odpoveď.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na účel vyhodnotenia dotazníka za účelom skvalitňovania
služieb obyvateľom obce Kojšov.
pohlavie:
muž
žena
vek:
5 - 15
16 - 59
60 +
počet obyvateľov v domácnosti
1
2
3+
Túto časť vyplňte, ak je váš vek 60 +
1. Ste členom nejakého klubu, spolku, súboru kde sa pravidelne stretávate?
áno
nie
2. Ak ste uviedli áno, akého?
………………………………………………..…………………………………………….
3. Na škále od 1 do 5 (1 = nikdy, 5 = vždy) vyjadrite, ako často sa cítite osamelo?
1-2-3-4-5
4. Uvítali by ste možnosť stretávať sa so svojimi rovesníkmi aj mimo domu?
áno
nie
5. Privítali by ste v obci viac možností na trávenie voľného času?
áno
nie
6. Ak áno, o aké aktivity by sa malo jednať? [môžete zaškrtnúť viacero možností]
knižnica/čitáreň [denná tlač, noviny a časopisy]
stretnutia s inými klubmi dôchodcov
tvorivá činnosť [tvorba kroniky obce, ručné práce, ľudový súbor...] spoločné posedenia, debaty
zájazdy
iné…………………………………………………………………….
7. Na škále od 1 do 5 (1 = žiadne, 5 = veľké) uveďte, ako veľké ťažkosti s pohybom máte? 1 - 2 - 3 - 4 - 5
8. Na škále od 1 do 5 (1 = nikdy, 5 = vždy), ako často využívate pomoc pri každodenných samoobslužných
úkonoch (hygiena, príprava stravy, obliekanie, schopnosť pohybu…)
1-2-3-4-5
9. Na škále od 1 do 5 (1 = nikdy, 5 = vždy), ako často využívate pomoc miestnych/rodiny pri bežných
domácich úkonoch? [upratovanie, nákup potravín, rúbanie dreva, udržiavanie záhrady…] 1 - 2 - 3 - 4 - 5
10. Využívate možnosť dovozu obeda?
áno
nie
11. Ak nevyužívate, prečo?
je to drahé
varím si doma
nikto mi neponúkol využiť túto možnosť
nechutí mi takéto jedlo
iné.....................................................................................................................
Túto časť vyplňte, ak je váš vek 5-15 rokov
1. Ako často využívaš multifunkčné/futbalové ihrisko, detské preliezačky?
3 a viackrát týždenne
1-2 razy týždenne
1-2 razy mesačne
nevyužívam
2. Navštevuješ nejaké záujmové krúžky? [tanečná, športy, hudobná, výtvarná…]
áno
nie
3. Ak si odpovedal nie, prečo?
nechcem, nemám žiadne záujmy
je to drahé
nemám čas
nechcem dochádzať mimo obce iné........................................................................................................
4. Ak si odpovedal áno, kde?
v mojej škole
v Centre voľného času
v Základnej umeleckej škole
5. Akým aktivitám sa vo svojom voľnom čase venuješ? [môžeš zaškrtnúť viacero možností]
šport (futbal, turistika, cyklistika …)
umenie (výtvarná činnosť, hudobný nástroj…)
spev, tanec
sledovanie televízie, počítačové hry
trávenie času s kamarátmi vonku
žiadnym
6. Na škále od 1 do 5 (1=nikdy, 5=vždy) vyjadri či pociťuješ počas svojho voľného času nudu? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

7. Privítal by si v našej obci viac možností na trávenie voľného času?
áno
nie
8. Ak áno, o aké aktivity by malo ísť? [môžeš zaškrtnúť viacero možností]
robiť si s kamarátmi domáce úlohy
hrať sa rôzne hry [spoločenské, skupinové,...]
niečo vytvárať [kreslenie, modelovanie, ručné práce…]
športová činnosť (futbal, turistika, iné športy)
ľudový súbor
detské kino
knižnica (požičiavanie kníh, časopisov…)
Iné…………………………..………………………..
9. Na škále od 1 do 5 (1 = nikdy, 5 = vždy) vyjadri či máš problémy s učením sa do školy? 1 - 2 - 3 - 4 - 5
10. Píšeš si domáce úlohy sám?
áno
pomáha mi rodič
opíšem ich v škole
nerobím úlohy vôbec
11. Chcel by si, aby ti s domácimi úlohami/vysvetlením učiva niekto pomáhal?
áno
nie
Túto časť vyplňte, ak je váš vek 16-59 rokov
1. Uvítali by ste, ak by sa v obci nachádzala obecná knižnica?
áno
nie
2. Nachádza sa vo vašej domácnosti osoba, ktorá je odkázaná na pomoc iných pri každodenných
samoobslužných úkonoch (hygiena, príprava stravy, obliekanie, schopnosť pohybu…)?
áno
nie
3. Uvítali by ste možnosť pomoci pri starostlivosti o takúto osobu?
áno
nie
4. Ak áno, o akú pomoc by malo ísť? [môžete zaškrtnúť viacero možností]
kompletná opatrovateľská služba
poskytovanie stravy
sprievod na lekárske vyšetrenia
Iné……….……………………………………………...
5. Nachádza sa vo vašej domácnosti osoba, ktorá je odkázaná na pomoc iných pri bežných domácich
úkonoch? [upratovanie, nákup potravín, rúbanie dreva, udržiavanie záhrady…]?
áno
nie
6. Uvítali by ste možnosť pomoci pri starostlivosti o takúto osobu?
áno
nie
7. Ak áno, o akú pomoc by malo ísť? [môžete zaškrtnúť viacero možností]
sprievod na lekárske vyšetrenia
sprievod pri vybavovaní úradných záležitostí
asistencia pri bežných domácich úkonoch (udržiavanie záhrady, upratovanie …)
Iné……………….……………………………………………………………………...........................................
8. Ste rodič dieťaťa vo veku 5-15 rokov?
áno
nie
9. Ak áno, privítali by ste pre svoje deti viac možností na trávenie voľného času?
áno
nie
10. Ak áno, o aké aktivity by malo ísť? [môžete zaškrtnúť viacero možností]
knižnica
tvorivá činnosť
športová činnosť
pomoc s prípravou na vyučovanie
zábavná činnosť
Iné……………….…………………………………………………
11. Podporili by ste svoje dieťa v navštevovaní záujmového krúžku aj v prípade povinnosti úhrady nejakého
poplatku?
áno
nie

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka.
Pri svojej najbližšej návšteve obecného úradu ho vložte do označenej krabice, najneskôr však do 4.6.2018.

