
Odpovědi 1. otázka – všechny skupiny 



Odpovědi 2. otázka – všechny skupiny 



Odpovědi 2. otázka – všechny skupiny 1.část 
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Odpovědi 2. otázka kategorie „jiné“ – všechny skupiny 

Skupina X

Charita 
Sušice

Hrádek OÚ
Soběšice

DPS DD MUDr. 
Masný

Nemocnice Město Sušice Charita 
Kašp. Hory

Gymnáziu
m

Škola
osobní kontakt lékař lékař

osobní
kontakt

Charita 
Sušice



Odpovědi 3. otázka – všechny skupiny 



Odpovědi 4. otázka – všechny skupiny 1.část 



Odpovědi 4. otázka – všechny skupiny 2.část 



Odpovědi 4. otázka – „jiné“

Skupina X

Charita 
Sušice

Hrádek OÚ
Soběšice

DPS DD MUDr. 
Masný

Nemocnice Město 
Sušice

Charita 
Kašp. 
Hory

Gymnázium

?sám na sebe psycholog charita přítel (partner)

přítel
internet

charita

psycholog charita

učitel charita



Odpovědi 5. otázka – všechny skupiny 1.část 



Odpovědi 5. otázka – všechny skupiny 2.část 



Odpovědi 5. otázka – všechny skupiny 3.část 



Odpovědi 5. otázka – „jiné“

Skupina X

Charita 
Sušice

Hrádek OÚ
Soběšice

DPS DD MUDr. 
Masný

Nemocnice Město 
Sušice

Charita 
Kašp. 
Hory

Gymnázium

streetworkeři

terénní

hospicová péče

sociální

rehabilitace, 

následná péče po 

absolvování

protialkohol./proti

dr. léčeby

intervenční

centra hospic

protialkoholní

léčebna ? (policie)

? návštěva 

lékaře doma od 

75 let

psychologická

poradna



Odpovědi 6. otázka: Pokud sociální služby využíváte, 
napište které:

Skupina X

Charita 
Sušice

Hrádek OÚ
Soběšice

DPS DD MUDr. 
Masný

Nemocnice Město 
Sušice

Charita 
Kašp. 
Hory

Gymnázium

denní stacionář, 

chráněná dílna, 

škola pro 

mentálně

postižené

úklid, osobní

hygiena

dovoz obědů, 

úklid, hygiena, 

pedikúra, 

nákupy, 

pochůzky DD
? + dovoz 

obědů

DPS Kašp. H.-

ubytování Peč. Sl. Charita

Kontaktní

centrum

dovoz obědů

DPS, stravování, 

praní prádla, 

pedikúra, 

klubové aktivity, 

úklid
dovoz obědů

peč. sl.

? Krátkodobé

ubytování v DD cvičení

Racek dovoz obědů ? (charita) ? charita

pečovatelská

sl.

osobní asistence charita Racek

? Které

poskytuje DPS

dovoz obědů dovoz obědů dovoz obědů

dovoz obědů charita Racek

pečovatelská

sl.

dovoz obědů

hygiena, úklid

?aktivizační

programy DPS

dovoz obědů ? pedikúra

pečovatelská

sl.

dovoz obědů Fokus Písek

dovoz obědů



Odpovědi 7. otázka – všechny skupiny



Odpovědi 7. otázka:  Co by se podle Vás mělo na 
fungování služeb změnit?

Skupina X

Charita 
Sušice

Hrádek OÚ
Soběšice

DPS DD MUDr. 
Masný

Nemocnice Město 
Sušice

Charita 
Kašp. 
Hory

Gymnázium

přístup 

pracovníků -

setkávám se s 

neochotou

zjednodušit 

agendu, více 

propojit 

informace o 

uživateli

informovanost 

široké veřejnosti 

např. obvodním 

lékařem

zdravá konkurence 

soc. služeb

? časté

kontroly 

života děti v 

neúplných 

rodinách

? Zájezdy s 

nižší cenou 

aspoň 4x do 

roka přístup k veřejnosti

více dotací
? (vedení soc. 

služeb)

větší konkurence 

soc. sl.

kvalitu zařízení a 

vybavení

lepší kounikace s 

veřejností

? (rozšířit služby)

lékařská péče, 

více domovů pro 

seniory

chování

zaměstnanců

(úředníků) k 

uživatelům

informovanost, 

přístupnost

přístup ke 

klientům



Odpovědi 8. otázka – všechny skupiny 1.část



Odpovědi 8. otázka – všechny skupiny 2.část



Odpovědi 8. otázka „jiné“

SOŠ a SOU
Sušice

Oblastní
Charita
Sušice

Obec 
Hrádek

Obec 
Soběšice

Domy s 
pečovatel-

skou
službou
Sušice

Domov 
důchodců

Sušice

Ordinace 
MUDr. 
Masný

Nemocnice
Sušice

a ordinace v 
býv. 

Poliklinice 
Sušice

Město 
Sušice

Dům s 
pečova-
telskou
službou

Kašp. 
Hory

Gymnázium
Sušice

rodiny s 

handicapovaným 

dítětem

neúplné

rodiny, pomoc 

dětem při 

volbě povolání

bezdomovci

lepší

informovanost 

(odbornost) 

zaměstnanců

? motivovat k 

práci -

nepodporovat 

dlouhodobé

podpory

osamělé osoby

zvýšit 

informovanost 

veřejnosti

? Větší kontrola 

při přidělování

soc. dávek

? hlídání osob, 

kt. Nechtějí

pracovat a 

pobírají dávky




