
 

 

Dotazník pro osoby pečující o svého blízkého 

Pečujete o svého blízkého, ať už seniora či dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením?  

Pokud ano, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat potřebnost služeb pro odlehčení 

právě pro osoby, které pečují o svého blízkého. 

Dotazníkové šetření je zcela anonymní a výstupy budou použity pro rozvoj sociálních služeb na Klatovsku. 

Dotazník je k vyplnění online do 28. 2. 2022 

Odkaz naleznete na webových stránkách města Klatovy, pod záložkou „Městský 

úřad“ – „Sociální služby“ – „Aktuálně“ https://www.klatovy.cz nebo ho můžete 

otevřít pomocí QR kódu. 

Projekt na plánování sociálních služeb na Klatovsku realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem 

Klatovy. Bližší informace o průzkumu či projektu je možné získat na webových stránkách města Klatovy (www.klatovy.cz) nebo u 

Veroniky Marouškové DiS., CpKP ZČ, tel. 607 027 926, e-mail: veronika.marouskova@cpkp.cz.  

Velice Vám děkujeme, že vyplněním dotazníku pomáháte rozvíjet sociální služby na Klatovsku! 
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