
 

Senior Support, s.r.o., IČ: 08252793, korespondenční adresa: Třebovská 258, Ústí nad Orlicí 562 03, e-mail: seniorsupport@email.cz 

Vážení senioři, vážení rodinní příslušníci seniorů, 

Naše společnost má v plánu v obci Křenov vybudovat nový, moderní domov seniorů nabízející pobytovou sociální 

službu všem zájemcům cílové skupiny (od 40 let věku s jakoukoliv formou demence, Alzheimerovy choroby apod.) 

z okolí. Našim cílem je nabídnout vysoce kvalitní a nadstandartní služby pro opravdu důstojné a spokojené stáří. Domov 

seniorů vznikne kompletní rekonstrukcí bývalé administrativní budovy JZD na kraji obce Křenov (směr na Moravskou 

Třebovskou) a nabídne mimo jiné i množství pracovních míst a dodavatelských pobídek. 

Obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následující dotazníku mapující zájem o tuto službu v regionu. Dotazník je 

zcela anonymní, získaná data budou použita pouze pro účely mapování zájmu o tuto službu. 

Předem velice děkujeme za Váš čas. 

Dotazník je možné vyplnit také v online  
podobě na: https://forms.gle/995XsrMC7QZU5wnFA 

 S pozdravem 

Adam V. Bartoš, DiS. MBA – jednatel 

Senior Support, s.r.o. 

 

 

 

 

1) Jsem       2) Věk (seniora/klienta) 

□  senior □  rodinný příslušník seniora   □ 40 – 50 let □ 51-60 let  □ 61-65 let     
      □ 66 -74 let   □ 75-84 let □ 85 – 90 let 

□ 91 a více let 

 

3) Vaše křestní jméno či iniciály (dobrovolné): ………………….………… 

4) Bydlím v obci: □ Křenov □ Dlouhá Loučka □ Pohledy □ Janůvky □ Březina    

  □ Městečko Trnávka □ Jevíčko □ Arnoštov □ jiné: ……………………. 

 

5) Svůj (seniora) zdravotní stav hodnotím jako:  □ velmi dobrý □ uspokojivý □ špatný 

 

6) Mobilní jsem:  □ chodící bez pomůcek □ chodící o holi/berli □ chodící s dopomocí jiné osoby □ chodící o 

chodítku □ na vozíčku □ imobilní / ležící 

 

7) Pobíráte příspěvek na péči?  □ Ano, I. stupně □ Ano, II. stupně □ Ano, III. stupně □ Ano, IV. stupně □ Ne, 

nepobírám □ Ne, ale mám zažádáno 

 

8) Svoji sociální situaci hodnotím jako: □ velmi dobrou □ uspokojivou □ špatnou □ kritickou 

  □ můžete rozepsat vlastními slovy komentář: …………………………………………………………………………….……… 

(sociální situací rozumíme například úroveň bydlení, finanční situaci, vztahy v rodině, absence či nezájem příbuzných, 

atd.) 
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9) Zájem o pobyt v domově seniorů:  □ mám, veliký □ mám, výhledově □ možná, výhledově dle situace  

     □ nevím □ zásadně nemám 

10) Využíváte nyní jiné sociální služby – např. terénní péči? □ Ano, terénní pečovatelská služba □ Ne, nepotřebuji 

□ Ne, ale rád bych □ Jiné: …………… 

 

11) V případě, že využíváte terénní pečovatelskou službu (či obdobnou službu), je pro Vás její péče dostatečná? 

 □ Ano, zcela dostatečná □ Zčásti dostatečná, chtělo by to více péče □ Spíše nedostatečná   

 □ Zcela nedostatečná 

 

12) Jak hodnotíte dostupnost sociálních služeb (pobytové i terénní) v regionu a proč? 

 □ Zcela dostatečná □ Spíše dostatečná □ Spíše nedostatečná □ Zcela nedostatečná 

Důvod: □ Vzdálenost (soc. služby ve velkých městech)  □ Špatné spojení veřejné dopravy  

□ Nedostatečná kapacita □ Nízká kvalita □ Jiné: ………………………………………………………… 

 

13) Vítáte záměr zbudovat nový domov seniorů v obci Křenov zaměřený na vysoce kvalitní sociální služby 

s důrazem na individualitu a důstojnost každého seniora, nabízející nadstandartní služby? 

 □ Ano, velice □ Je mi to jedno □ Ne, jsem proti  □ jiná odpověď: …………………..…….. 

 

14) Je Vaše rodina (rodina seniora-klienta domova) ochotna přispívat na pobyt v zařízení (připlatit za vysokou 

kvalitu služeb a nadstandartní péči)? 

 □ Ano, do 10 000 Kč / měsíčně   □ Ano, do 15 000 Kč / měsíc 

 □ Ano, více jak 15 000 Kč / měsíc □ Ne 

 

15) Je-li něco, co byste rádi doplnili, zde máte možnost: …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

 

Děkujeme za Váš čas! Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte na sběrném místě ve Vaši obci. 


