
Příloha č. 1 

Dotazník pro žadatele, příjemce příspěvku na péči 

 

Dobrý den,  

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako 

podklad k praktické části mé diplomové práci na téma „Příspěvek na péči jako jeden z 

pilířů péče o osobu se zdravotním postižením“. Dotazník je zcela anonymní a bude sloužit 

pouze k výzkumu diplomové práce. U zavřených otázek je možné zakroužkovat více 

odpovědí. U otevřené otázky číslo 7, 9 a 14 bych velmi ocenila Vaše názory a zkušenosti, 

které mi budou velkým přínosem k výzkumu mé diplomové práce. 

 

1) Vaše pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

 

2) Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) 18-30 

b) 31-50 

c) 51-65 

d) 66-80 

e) 81 a více 

 

3) Pobíráte příspěvek na péči? 

a) Ano  

b) Ne, mám podanou žádost o PnP 

 

Pokud je Vaše odpověď ANO, odpovězte prosím na otázku č. 4, 5, 6, 7 

Pokud jste na otázku č. 3 odpověděli NE, odpovězte prosím na otázku č. 8 

 

4) Jaký stupeň příspěvku na péči pobíráte? 

a) I. stupeň  - lehká závislost 

b) II. stupeň  - středně těžká závislost 

c) III. stupeň – těžká závislost 

d) IV. stupeň – úplná závislost 

  



5) Jste spokojeni s výší přiznaného příspěvku na péči? 

a) Spíše spokojen/a 

b) Spokojen/a 

c) Spíše nespokojen/a 

d) Nespokojen/a 

 

V případě, že jste na otázku č. 5 odpověděli nespokojeni/spíše nespokojeni, 

odpovězte prosím na otázku č. 6  

 

6) Jak jste svou nespokojenost s výší příspěvku na péči řešili?  

a) Nechala jsem to být 

b) Podala jsem námitku 

c) Podala jsem odvolání 

d) Podala jsem nový Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči 

 

7) Pamatujete si, jak dlouho přibližně trvalo vyřízení příspěvku na péči? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

 

8) Znáte ve svém okolí někoho, kdo pobírá příspěvek na péči? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Pokud ano, koho? 

_____________________________________________________ 

 

9) Jak jste se o příspěvku na péči dozvěděli?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10) Jak hodnotíte dostupnost informací o příspěvku na péči? 

a) Výborné 

b) Velmi dobré 

c) Dobré 

d) Dostačující 

e) Nedostačující 

  



11) Kdo Vám poskytuje pomoc?  

a) Člen rodiny, osoba blízká 

b) Soused/sousedka 

c) Osobní asistent 

d) Pobytové zařízení 

e) Pečovatelská služba 

f) Jiné____________________________________________ 

 

12) S jakými úkony potřebujete nejčastěji pomoc od druhé osoby? 

a) Pomoc s oblékáním a obouváním 

b) Pomoc s tělesnou hygienou 

c) Pomoc s výkonem fyziologické potřeby 

d) Pomoc s nákupy, úklidem domácnosti 

e) Doprovod k lékaři 

f) Pomoc s přípravou či podáváním léků 

g) Plánování osobních aktivit 

h) Pomoc při vyřizování osobních záležitostí 

i) Pomoc s hospodařením s finančními prostředky 

 

13) Jste spokojeni s poskytovanou pomocí či poskytovanými službami? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Nevím 

d) Spíše ne 

e) Ne 

 

14) Jak hodnotíte přístup sociální pracovnice krajské pobočky Úřadu práce v rámci 

řízení příspěvku na péči, například při sociálním šetření, vyřizování příspěvku?  

a) Kladně 

b) Záporně 

c) Neutrálně 

 

Zdůvodněte prosím svojí odpověď: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu. 

S pozdravem 

Bc. Markéta Zíková, DiS.  



 


