ANKETA O STANJU IN POTREBAH STAREJŠIH
V MESTNI OBČINI NOVA GORICA
NOVEMBER 2021
Mestna občina Nova Gorica pripravlja Strategijo za starejše v Mestni občini Nova Gorica
2021– 2025, ki bo zajemala usmeritve in cilje na tem področju, zato želimo ugotoviti,
kakšne so dejanske potrebe starejših v mestni občini. Mogoče ste že ali pa še boste
koristili različne programe in storitve, ki so na voljo za starejše ljudi, zato želimo s to
anketo pridobiti podatke, kako starejši v naši občini živijo, kaj si želijo, kaj pogrešajo in
kako so seznanjeni s storitvami, ki potekajo v naši občini.
Anonimnost je zagotovljena (prosimo vas le, da navedete starost in spol). Rezultati
ankete se bodo uporabili izključno za namen priprave Strategije za starejše v Mestni
občini Nova Gorica 2021–2025.
Anketa je namenjena starejšim od 65 let. Navodila za izpolnjevanje: obkrožite enega ali
več izbranih odgovorov ali napišite odgovor, ki se zahteva od vas.
1. Spol:
moški
ženska
2. Starost (v dopolnjenih letih) : _________________
3. Kraj bivanja: ______________
4. Ali ste gibalno ovirani:

DA

NE

5. Ali z dohodki, ki jih imate, lahko preživite?
6. Ali prejemate socialne transfere:
denarno socialno pomoč
varstveni dodatek
izredno denarno socialno pomoč
dodatek za pomoč in postrežbo
občinsko denarno socialno pomoč
NE prejemam pomoči
7. Kje živite?
v hiši
v stanovanju večstanovanjske stavbe
drugje___________________

DA

NE

8. Čigavo je stanovanje, hiša?
moje
partnerjevo
lastnika sva skupaj s partnerjem
lastniki so svojci
najemniško neprofitno (državno, socialno)
najemniško profitno
drugo ______________________
9. V katerem nadstropju živite?
klet
pritličje
nadstropje
10. Ali imate na voljo dvigalo ali klančino za dostop?
da
ne
11. S kom živite?
sam/a
s partnerjem, zakoncem
z otroci ali/in vnuki
drugo___________________
12. Ali zmorete sami zapustiti stanovanje/hišo brez pomoči?
13. Ali se počutite sami oziroma osamljeni?

DA

NE

14. S kom se družite?
s prijatelji
s svojci
s sosedi
s prostovoljci
z nikomer
drugi ___________
15. Ali ste vključeni v kakšno nevladno organizacijo (društvo)?
DA
(katero) ___________________________________
NE
16. Ali se počutite zdravi?
DA
NE (navedite težave)_______________________________
17. Ali imate zagotovljen dostop do zdravnika?
DA
NE (vzrok) _____________________________________________

DA

NE

18. Ali potrebujete pomoč pri vsakodnevnih opravilih (skrb za osebno higieno, čiščenje,
priprava hrane, oblačenje …)?
DA
NE
OBČASNO
19. Kakšno pomoč potrebujete (možnih več odgovorov)?
pomoč pri gospodinjskih opravilih in vzdrževanju bivalnih prostorov
pomoč pri nabavi in pripravi hrane
dostavo toplega obroka
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
sem samostojna/samostojen in ne potrebujem pomoči
drugo ____________________
20. Katere storitve v celoti plačujete sami oziroma so vam dostopne samo na trgu?
(možnih več odgovorov)
nega in varstvo svojca v času, ko javna služba ne zmore zagotoviti storitve
pedikura
fizioterapija
frizerske storitve
masaže
vožnja po opravkih
drugo__________________________
nobene
21. Kdo vam trenutno pomaga?
svojci
pristojne službe (patronažna služba, pomoč na domu …)
sosedi
prostovoljci
drugi____________________
nihče
22. Katere oblike pomoči starejšim poznate? (možnih več odgovorov)
24-urno telefonsko varovanje (telefon s tipko za klic v sili)
pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu (pomoč na domu)
družinski pomočnik
oskrbovano stanovanje
domovi za starejše
dnevni center za starejše
socialni servis
osebni asistent
brezplačni prevozi za starejše
pomoč nevladne organizacije (npr. RKS OZ Nova Gorica, Goriška območna Karitas,
društva upokojencev itd.)
donirana hrana
fizioterapija
socialna obravnava
nobene

23. Katere oblike pomoči bi izbrali, če bi potrebovali pomoč pri vsakodnevnih opravilih
(možna 2 odgovora)?
24-urno telefonsko varovanje (telefon s tipko za klic v sili)
pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu (pomoč na domu)
družinski pomočnik
oskrbovano stanovanje
domovi za starejše
dnevni center za starejše
socialni servis
osebni asistent
brezplačni prevozi za starejše
pomoč nevladne organizacije (npr. RKS OZ Nova Gorica, Goriška območna Karitas,
društva upokojencev itd.)
donirana hrana
fizioterapija
socialna obravnava
nobene
24. Ali doživljate nasilje, zanemarjanje? (Če na to vprašanje odgovorite z DA, odgovorite
še na vprašanja 25. Če na to vprašanje odgovorite z NE, preidite na vprašanje 26
DA
NE
25. Katero obliko nasilja doživljate?
fizično
psihično
ekonomsko
spolno
zanemarjanje
26. Katere aktivnosti naj se po vašem mnenju v prihodnjih letih v Mestni občini Nova
Gorica najbolj razvijajo? (možnih več odgovorov)
center dnevnih aktivnosti starejših
več obveščanja o programih in oblikah pomoči za starejše
dodatna izobraževanja in pridobivanje novih znanj (predavanja)
center za ljudi s spominskimi motnjami
širitev pomoči družini na domu kot socialne oskrbe na domu (pomoč na domu)
novi domovi za starejše
varovana stanovanja
centri za dnevno varstvo starejših (hiše dobre volje)
drugo__________________________
27. Bi se udeležili predstavitve razpoložljivih pomoči v občini in konkretnejše razlage,
kako do njih?
DA
NE
28. Ali bi nam želeli še kaj dodatno sporočiti?
_____________________________________________________________________
Iskreno se vam zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč!

