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Příloha č 1 k dokumentu Výzkumná zpráva k výsledům smluvního výzkumu zadavatele Městská část Praha 17. 
Vypracoval: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – Ambis a.s. 

 
 

Příloha č.1 k Výzkumné zprávy 

Zjištění zájmu o bydlení 

 v domech s pečovatelskou službou v MČ Praha 17 
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 Statistika respondentů 
 

402 376 0 26 92,4 % 
Počet návštěv Počet dokončených,  

uložen výsledek 
Počet 

nedokončených 
Pouze zobrazení Celková úspěšnost vyplnění 

dotazníku 
 

Celkem návštěv v online verzi dotazníku   

 

  

 Pouze zobrazeno 
(7,6 %) 

 Nedokončeno (0 %) 

 Dokončeno (92,4 %) 

 
 
 
 

 

 

  
 

 

 Výsledky všech odpovědí 
respondentů /bez vyřazení validity 
vzorku: 
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V jakém typu bydlení v současné chvíli žijete? 
Výběr z možností, zodpovězeno 300x, nezodpovězeno 76x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ve vlastním bytě (byt v osobním vlastnictví). 
 

106 33,1 % 

 V bytě, jehož vlastníkem je někdo z příbuzných. 
 

63 19,9 % 

 Ve vlastním rodinném domě. 
 

24 7,6 % 

 V domě, který vlastní někdo z příbuzných. 
 

18 5,7 % 

 V družstevním bytě. 
 

26 8,2 % 

 Ve státním bytě. 
 

32 10,1 % 

 V podnájmu. 
 

38 12,0 % 

 V domově s pečovatelskou službou. 
 

4 1,3 % 

 Jiná odpověď, prosím vypište. 
 

7 2,2 % 

 

 

 Byt je vyčleněn do svěřenského fondu 

 Obecným Praha 17 - Řepy 

 V asistenčním domě 

 Bezbariérový dům 

 V sociálním bytě 

 (2x) Na ubytovně 



  Zjištění zájmu o bydlení v domech s pečovatelskou službou v MČ Praha 17 

4 

Společně s vámi bydlí... 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 320x, nezodpovězeno 56x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Bydlím sám/sama. 
 

112 34,9 % 

 Manžel/manželka, nebo druh/družka. 
 

129 40,3 % 

 Dítě/děti. 
 

73 23,0 % 

 Vnouče/vnoučata. 
 

29 9,1 % 

 Rodič/rodiče. 
 

9 2,8 % 

 Jiní příbuzní. 
 

33 10,4 % 

 Někdo jiný, uveďte prosím kdo. 
 

4 1,3 % 

 

 

 dcera s rodinou 

 Snacha 

 Kamarád 

 Sourozenec 

 

Se svým současným bydlením jste:  
Výběr z možností, zodpovězeno 315x, nezodpovězeno 61x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Velmi spokojen/a 
 

113 35,5 % 

 Spíše spokojen/a 
 

107 33,6 % 

 Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
 

48 15,1 % 

 Spíše nespokojen/a 
 

34 10,7 % 

 Velmi nespokojen/a 
 

15 5,0 % 

 

Přemýšlel/a jste někdy nad možností vašeho bydlení v domě s pečovatelskou 
službou? Otevřené odpovědi: 

 

 Podle toho, jak na tom budu a jak to tam bude drahé, to nevím 

 Nyní přemýšlím, dala jsem byt synovi 

 (2x) Již bydlím 

 Pokud bych nebyla schopna se sama o sebe postarat. Nechci přidělávat rodině starosti, svých starostí mají dost. 

 Bůhví co bude až jednou... A hlavně zřizovatel toho DPS domu na tom bude potřebovat taky něco vydělat, ne? To stěží bude 
pro ty uživatele příznivé. 
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 Děti slíbily že se postarají. 

 Na to nebudu mít ani se toho nedožiju ve zdraví, jsem hodně nemocná. 

 Přepsala jsem byt na děti 
 

 Zatím se na to snažím nemyslet, žiju přítomností 

 Nechci přidělávat dětem další starosti 

Pokud by se vám nyní naskytla možnost jít bydlet do domu s pečovatelskou 
službou, využil/a byste ji? Otevřené odpovědi: 

 pokud bych již fyzicky nezvládal zajištění veškrých životních potřeb, určitě bych jí využil 

 Nikdy jsem o tom nepřemýšlela ale ted asi začnu, když vidím, jaký je o to kolem mě najednou zájem 

 nyní ne, až tak za 10 let 

 Bojím se toho, raději bych šla k dětem. Nezbyly by mi žádné peníze. Slyšela jsem, že v podobných domech to není moc 
příjemné, smrdí to tam, nevětřá se 

 Jak to tam bude vypadat s pokoji? 

 Když to bude schůdné cenově pro mě určitě bych šla, ale bojím se těch stresů kolem schválení žádosti, stěhování, změn 

 Podle toho jestli bych mohla bydlet sama v pokoji 

 Podle zdravotního stavu 

 Nyní ještě ne, ale později rozhodně ano. 

 Nejistá budoucnost 

 pokud bych byla neschopná bydlet sama 

 Zatím jsem soběstačná, ale později bych o tom přemýšlela 

 Bojím se takové velké změny, stěhování. 

 zatím o tom neuvažuji 

 Podle zdravotních stavů 

 Neumím si to představit a chci být s rodinou 

 bude to záviset na mojí situace až to bude postaveno a nabízeno 

 Závisí na podmínkách a dalším 

 Dokud to nebude nutné, tak tak nepůjdu, chci zůstat u rodiny 

 Mám kde bydlet a rodinu, co se hezky o mne stará, tak at tam jdou jiní, kteří už toto nemají. 

 Nesnesla bych to tam, ten smutek a smrad, je mi z té představy ouzko. 

 Když bych tam mohl bydlet s manželkou v malém bytečku. 

 Myslím, že by tu možnost měli dostat hlavně ti, co už nikoho nemají, kdo se může o ně starat, já mám širokou a šikovnou 
rodinu ještě u sebe. 

 Chci zústat dlouho fit 

Co by vás nejvíce lákalo na bydlení v DPS? Otevřené odpovědi: 

 V Řepích žiji 70 let a s těžkým srdcem bych měnil 

 Nechám tam místo jiným. Šla bych k dětem nebo vnoučatům, už mi to hodně nabízejí. 

 (3x) Zustat tam, kde bydlím do narození, v Řepích, tedy pokud DPS tak jedině v Řepích 

 Mít svůj pokojík, balkónek nebo terasu 

 Vlastní pokojík s balkónem 

 Vlastní balkón 

 Lodžie 

 Mít svůj pokojík, vlastní kuchyňku 
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 Možnost pak dožít v DPS na lůžku následné péče. 

 zbytek rodiny žije v P17 

 Možnost stýkat se s rodinou, celkově pomoc při všem na co už nebudu stačit. 

 Že nebudu na obtíž rodině 

 když bych byla sama v pokoji 

 nechci tam 

 Být tam s příjemnými lidmi, co tady s nimi ve stáří žiji už tolik let, moci si pomáhat dál. 

 nechci tam jít, bojím se velkých změn, to by mě položilo 

 Bydlet v blízkosti příbuzných a přátel. 

 Bydlet s příjemným člověkem 

 Zemřít ve stejné krásné čtvrti, kde jsem se také narodil 

 Neuvažuji o tom 

 Nepřemýšlím o tom 

 Nic by mě nepřesvědčilo 

 Milí lidé co by se tam o mě starali 

 Možnost bydlet společně s manželem, samotní. 

Do jaké míry jsou pro vás důležité následující požadavky na bydlení v DPS? 
Matice výběru z možností, zodpovězeno 269x, nezodpovězeno 107x 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

Bezbariérovost 148 (55,0 %) 23 (8,6 %) 19 (7,1 %) 5 (1,9 %) 5 (1,9 %) 

Internetové připojení 63 (23,4 %) 22 (8,2 %) 28 (10,4 %) 18 (6,7 %) 36 (13,4 %) 

Zeleň a zahrada 146 (54,3 %) 31 (11,5 %) 22 (8,2 %) 4 (1,5 %) 6 (2,2 %) 

Možnost chovat domácí zvíře 33 (12,3 %) 10 (3,7 %) 8 (3,0 %) 9 (3,3 %) 82 (30,5 %) 

Klidná čtvrť a bezpečné okolí 141 (52,4 %) 31 (11,5 %) 21 (7,8 %) 7 (2,6 %) 3 (1,1 %) 

Dostupnost MHD, blízké obchody 121 (45,0 %) 32 (11,9 %) 17 (6,3 %) 5 (1,9 %) 8 (3,0 %) 

Nabídka masáží, léčebných terapií 62 (23,0 %) 32 (11,9 %) 42 (15,6 %) 17 (6,3 %) 10 (3,7 %) 

Sportovní vyžití   25 (9,3 %) 14 (5,2 %) 30 (11,2 %) 25 (9,3 %) 46 (17,1 %) 

Zajištění nákupů 81 (30,1 %) 43 (16,0 %) 27 (10,0 %) 15 (5,6 %) 8 (3,0 %) 

Soukromé parkoviště pro auta 23 (8,6 %) 8 (3,0 %) 23 (8,6 %) 20 (7,4 %) 62 (23,0 %) 

Možnost objednat si úklid bytu 66 (24,5 %) 36 (13,4 %) 44 (16,4 %) 10 (3,7 %) 11 (4,1 %) 

Možnost stravování 180 (66,9 %) 19 (7,1 %) 23 (8,6 %) 7 (2,6 %) 3 (1,1 %) 

Knihovna, společenská místnost, kulturní akce a přednášky 97 (36,1 %) 32 (11,9 %) 26 (9,7 %) 15 (5,6 %) 6 (2,2 %) 

Možnost parkování kol, chodítek a vozíků 45 (16,7 %) 16 (5,9 %) 30 (11,2 %) 24 (8,9 %) 28 (10,4 %) 

Zabezpečení objektu 87 (32,3 %) 32 (11,9 %) 21 (7,8 %) 8 (3,0 %) 8 (3,0 %) 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 51 (19,0 %) 33 (12,3 %) 30 (11,2 %) 18 (6,7 %) 16 (5,9 %) 

Možnost společných výletů a návštěv kulturních zařízení 87 (32,3 %) 26 (9,7 %) 28 (10,4 %) 17 (6,3 %) 13 (4,8 %) 
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Jaké jiné požadavky máte na služby DPS? 
Textová odpověď, zodpovězeno 23x, nezodpovězeno 353x 

 Aby nebyl moc drahý a platby za něj mi nesebraly všechny peníze 
 

 Aby tam přednostně se dostali řepský senioři 
 

 pohodu 
 

 Momentálně nemám žádné jiné požadavky 
 

 Nemám zkušenosti. 
 

 (2x) Obava ze ztráty soběstačnosti 
 

 Moznost stykat se s rodinou a prateli 
 

 Abych mohla bydlet sama 
 

 bydlet sama na pokoji 
 

 Nechci bydlet s někým v pokoji, chtěla bych vlastní byteček 
 

 (3x) Lodžie, vlastní samostatný pokoj 
 

 Moznost navstev v zarizeni 
 

 1926 
 

 Televize v bytové jednotce - vlastní 
 

 Volný pohyb mimo areál DPS 
 

 Jednolůžkový pokoj 
 

 kvalitní ale cenově dostupné bydlení 
 

 ruční práce jako pletení, háčkování, vyšívání 
 

 Možnost dožít s péčí 
 

 Chtěla bych mít vlastní byteček nebo vlastní garsonku a v ní vlastní televizi. 
 

 Pokud bychom tam mohli mít s manželem malý byt za rozumnou cenu, ale pochybuji, že se tam dostaneme, míst tam asi na 
tolik seniorů co tu bydlí bude hodně málo, že? 

 

 Aby tam byly malé pokojíčky pro jednotlivce, s balkonkem nebo lodžií 
 

 Bude tam možnost samostatného pokojíčku s balkonkem nebo lodžií, syn mi nabídl, že by mi přispíval, ale já půjdu jen když 
bych tam bydlelal v pokoji sama ne z cizím člověkem. A balkonek nebo lodžie jsou pro mě důležité, nemohu se moc hýbat a 
do zdi nechci koukat. 

 

Co očekáváte, že by pro Vás osobně vyřešilo bydlení v DPS? 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 277x, nezodpovězeno 99x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Snížení nákladů na bydlení. 
 

112 37,5 % 

 Zvýšení soběstačnosti. 
 

132 43,7 % 

 Lepší přístup ke zdravotní a sociální péči. 
 

198 65,4 % 

 Zvýšení sociálních kontaktů, osamělost. 
 

104 34,6 % 

 Zdravotní stav žadatele 
 

123 41,1 % 

 Jiné: 
 

18 5,2 % 

 

 

 Úroveň bydlení 

 Možnost zůstat v této krásné čtvrti kde bydlím už před 30 let a nechci jinam 

 Nechám tam místo jiným 

 nechci zatěžovat svoji rodinu až budu potřebovat větší péči. 

 nechci tam 

 (3x) kvalitní ale cenově dostupné 
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 Dojíždění za zdravotní péčí. 

 Bydlím v podnájmu bez žádné smlouvy 

 Nevím 

 Takové domy se mi nelíbí, ale chápu že tam někdo musí jít. Hlavně to tam určitě bude strašně drahé a stejně málo míst. 

 Když by mi někdo pomohl se stěhováním třeba s pečovatelské služby, jinak raději dožiji v tomto byte 

 Kdybychom neměli kde bydlet a rodina by se nechtěla o nás starat. 

 Nechci na to ani myslet 

 Jedině kdyby to tam bylo hodně levné a hezké, kdyby to město dotovalo. 

 Přenechám tu možnost jiným 

 

Příjmy vaší domácnosti tvoří:  
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 277x, nezodpovězeno 99x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Vlastní důchod 
 

260 83,8 % 

 Vdovský/vdovecký důchod 
 

98 31,2 % 

 Dávky hmotné nouze 
 

14 4,5 % 

 Příspěvek na péči I. stupně 
 

35 11,3 % 

 Příspěvek na péči II. stupně 
 

17 5,5 % 

 Příspěvek na péči III. stupně 
 

5 1,6 % 

 Příspěvek na péči IV. stupně 
 

2 0,6 % 

 Příspěvek na bydlení 
 

14 4,5 % 

 Pravidelná mzda 
 

51 16,7 % 

 Příjmy z podnikatelské činnosti 
 

23 7,4 % 

 Občasný přivýdělek, např. z brigád 
 

75 24,3 % 

 Příspěvky od rodinných příslušníků 
 

64 20,7 % 

 Jiný typ příjmu, uveďte jaký. 
 

14 3,9 % 

 

  

     Jaký jiný typ příjmu respondent uvedli: 

 (2x) úspory 

 co jsme našetřili 

 renta 

 ale velmi malý 

 (2x) nechci udávat 

 Pravidelný- pojištění z MTX - bývalá práce 

 Pronájem bytu v rodném domě 

 Rodičovský příspěvek dcery 

 (3x) Nevím 
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 Přídavky na děti 

 Uplně přesně nevím 

 Rodičovská dovolená dcery 

Celková výše měsíčních příjmů vaší domácnosti včetně všech dávek je: 
Výběr z možností, zodpovězeno 297x, nezodpovězeno 79x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Do 5.000 Kč 
 

1 0,3 % 

 5.000 - 8.000 Kč 
 

7 2,4 % 

 8.000 - 12.000 Kč 
 

71 23,9 % 

 Nad 12.000 Kč, uveďte kolik: 
 

190 64,0 % 

 Nevím 
 

28 9,4 % 

 

    

 (12x) 20 000 

 (4x) 18 000 

 nad 20 000 Kč 

 13.721 

 (3x) 50 000 

 (16x) 14 000- 15 000 

 (12x) 27000 – 28 999 

 (8x) 40 000 – 45 000 

 (9x) 17000 - 17 999 

 (4x) 16 000 – 16 999 

 (3x) 29 000 – 30 000 

 (8x) 25 000 

 (13x) 19 000 – 19 999 

 (19x) 20 000 – 22 999 

 (17x) 23 000 – 24 999 

 (19x) 13 900 – 14 999 

 (14x) 25 900 – 26 999 

 (8x) 12 500 – 13 991 

 70 000 ale je nás doma hodně 

 Asi něco kolem 20 tis. 

 Asi 31 000 

 (8x) 32 000 - 35 000 

 33 000 na 3 lidi 

 (2x) 26 000 

 To vás nemusí zajímat ne? 

 36000 

 Asi 25 000 

 39 000 
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   Celková výše měsíčních výdajů na náklady na bydlení je:  
Výběr z možností, zodpovězeno 318, nezodpovězeno 58x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Do 10.000 Kč 
 

213 67,2 % 

 10.000 - 15.000 Kč 
 

81 25,6 % 

 20.000 - 25.000 Kč 
 

5 1,6 % 

 Nad 25 000 Kč 
 

2 0,6 % 

 Nevím 
 

17 5,0 % 

 

Chcete ještě něco sdělit k tématům v dotazníku, co jste nevyjádřil/a v 
předchozích otázkách: 
Textová odpověď, zodpovězeno 271x, nezodpovězeno 105 x 

 Hezky se mi tady na Praze 17 bydlí, děkuji. 
 

 68 let už žiji v Řepích, jsem starousedlík 
 

 zájem o bydlení v DPS mám za 7 let, tedy  po ukončení pracovního poměru 
 

 75 let rodačka z Řep 
 

 Proč nejsou dostupné sociální byty na P17? 
 

 (8x) Kdy a kde bude možno podat do tohoto domu přihlášku? 
 

 Neni tam priblizna cena najmu a sluzeb 
 

 Chtěla bych vidět, jak ten dům s pečovatelskou službou bude vevnitř vypadat, jaké tam budou pokojíky, jestli bych mohla 
bydlet třeba v malém pokojíku ale sama. A taky kolik bych musela platit, aby mi něco alespon z důchodu zbylo. 

 

 chybí mi informace, jestli tam můžu bydlet sama 
 

 nikdo se mnou v domácnosti nežije 
 

 (4x) Jak si zajistit žádost do DPS? 
 

 Hlavně ten dům brzy postavte pro ty, kteří to opravdu potřebují a ocení! Je jich tu v této části Prahy dost myslím. 
 

 Sousedka mi říkala, že v tom domě by se mělo bydlet ne po jednom, ale po více lidech, tedy cizí lidi spolu na pokoji, je to 
tak? To mi přijde dost nedůstojné a nevhodné. 

 

 Proč tolik tajností kolem stavby toho domu? Kdy to bude hotové ? Kdy bude pořádek? 
 

 Je pro mne zásadní aby tam byl jednolůžkové pokoje 
 

 Nedělejte u DPS dvoulůžkové byty! Cizí staré lidi k sobě nedávejte! Nikdo to nechce ! 
 

 To se ptáte těch nepravých, když to dostavíte až třeba za 3 roky - kde my budeme? Dostavte to včas, nás starých je tu tolik. 
 

 Hlavně už nám k tomu domu řekněte něco bližšího, kolik tam třeba bude stát byt, pokoj, jestli bych tam mohla  být sama na 
pokoji, kdy to bude dostaveno a tak. Takhle je to jinak celé nanic a stejně se toho nedožiju než to bude hotové. To se ptáte 
těch nepravých lidí, mě už dají pak do LDN když tam bude místo. 

 

 Nelíbí se mi, jak kolem toho děláte tajnosti. Bojím se, že to pak bude stejně jenom dům pro bohaté řepské seniory a pro 
hrstku vybraných. Kéž by to tak nebylo. 

 

 Moznost samostatneho pokoje. 
 

 Zajímá mě, bude tam balkónek u pokoje nebo lodže ? 
 

 Chci v DPS bydlet sama, ne s někým cizím na pokoji. A chtěla bych balkón 
 

 Pro obtížně pohybující se je nutné zajistit možnost bezbariérovosti a to jsou téměř všichni. Je to standard !! 
 

 Moc se těším na dům s pečovatelskou službou, prosím už zveřejněte pořadník 
 

 Co nejrychlejší výstavba. Přednější pro řepské občany 
 

 Aby DPS byl účelový dům pro konkrétní skupinu občanů!! 
 

 Pospěšte si se stavbou dps 
 

 Aby byl ten dům velký, s dostatečně velkou kapacitou 
 

 Měla bych zájem o jednolůžkový pokoj - vzhledem ke svému věku - potřeba soukromí 
 

 Hlavně aby to tam nebylo malé, smradlavé a drahé! 
 

 Konečně dojde ke stavbě DPS - je to nutnost pro Řepy, je tady hodně seniorů a Zličín. DPS má malou kapacitu. 
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 V případě že bych se dostala do domu s, ps uvolnila bych státní byt pro jiné potřeby nájemníků 
 

 Dobrý přístup vedení obce k obyvatelům 
 

 Až nebudeu aktivní, nechtěla bych celý den být sama doma, než se Rodina večer sejde doma a přidávat jim ještě starost o 
mě 

 

 Moc tomu fandím, už se těším a děkuji za zájem. 
 

 Zatím se s pomocí rodiny o sebe starám, ráda žiji kulturně a ve spojení se soc. péčí žiji dobře 
 

 Uvítala bych 24hod. recepci informaci, zda bude vypsán pořádek pro zájemce 
 

 Bydlím v bytě, který patří synovi a ráda bych ho uvolnila pro něj 
 

 Bojím se, že to tam bude malé a drahé, málo míst a pořadník lidi tady hrozně naštve. Kritéria budou jaká? 
 

 Možnost bydlet společně s manželem 
 

 Zájem o bydlení bych měla pouze v případě, že by se jednalo o samostatné bydlení - jednolůžkový pokoj. 
 

 Postavte to velké, seniorů bude dost přibývat a malé to nemá cenu. 
 

 Rád bych měl u sebe svého malého psa.  
 

 ukažte lidem více. Jak to tam bude vypadat? 
 

 Pomoc při úředním jednání + doprovod. 
 

 Postavit co nejdřív. Neměnit projekt. Vystavět maximální množství bytů pro seniory. 
 

 Neměnit projekt. Vystavět maxim. množství bytů pro seniory (1 pokoj + garsonky) 
 

 Postavit co nejdříve. Neměnit projekt. Vystavět maximální počet bytů 
 

 (2x) Děkuji 

  Myslím, že by měly v pořadníku dostat přednost ti, co tu bydlí už třeba od narození nebo vice než 30 let.  
 

 Výstavbou budovy s pečovatelskou službou děláte výbornou věc. 
 

 Prosím kdy bude nějaký pořadník nebo nějaká kritéria pro možnost jít do tohoto domu bydlet zveřejněna? 
 

 Jsem rád že se o nás seniory v Řepích chcete starat takhle hezky a držím palce at to s tím domem vyjde a povede se to 
otevřít a nabídnout místním seniorům, řada z nich tady už žije přes 50 let a zaslouží si to. 

 

 Jsem rád že tu bydlím a že máme takovou úžasnou starostku, která se o nás má zájem také starat ve stáří, děkuji! 
 

 Kdy se bude moci začít do tohoto domu hlásit? Státní byt bych přenechala jiným více potřebným, kdybych mohla jít do tohoto 
domu s pečovatelskou službou 

 

 Prosím o zprávu, jak to bude s pořadníkem do tohoto domu 
 

 (2x) Kde bude ten dům stát a kolik tam bude cena za pokoj? 
 

 Jaká budou kritéria pro získání místa v tomto domě? 
 

 Jsou tu lidé, kteří to potřebují víc, nikoho nemají, já mám širokou rodinu, která se o mě stará. 
 

 Jak je to s kritérii pro přidělení bytečku v DPS prosím? 
 

 Hlavně aby v tom domě nebyl jen pár desítek míst, protože tady bydlí tolik důchodců, že to by pak jen udělalo jen zlo mezi 
nimi. 

 

 Kdy bude ten dům postaven a kolik tam bude stát měsíční poplatek za malý byt pro manžele? Kde se tohle dozvím? 

 Ráda bych si už podala žádost do DSP a doufám, že se dostanu do pořadí, když jsem rodilá Řepanda, Děkuji! 

 

  Dle svých možností pomoci při provozu DPS – v zahradě, v kuchyni, při úklidu 
 Narodil jsem se v Repích, chodil jsem zde do škol a zde bych chtěl take zemřít  
Prosím, informujte nás o případné možnosti podat si žádost o umístní v DPS až to bude aktuální 
Aby DPS byl zkolaudován včas vzhledem k našemu věku 
Pomožte nám prosím zde dožít důstojné stáří, v Řepích se nám tolik let žilo krásně a nechceme tu na stáří živořit v paneláku 
samotní a opuštění. 
Paní starostka nám slibovala před volbami různé věci, ted se uvidí, zda i toto dokáže splnit. Držím palce aby se na seniory 
nezapomínalo v plnění slibů take jim. 
Hlavně aby tam bylo dost míst. Už ted se přece ví, že zájem mezi řepskými seniory bude obrovský. Jak tohle budete řešit? 
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 Příloha: Dotazník 

Zjištění zájmu o bydlení v domech s pečovatelskou službou v MČ Praha 17 

Městská část Praha 17 plánuje na svém území vybudovat Dům s pečovatelskou službou. Tento potřebný 
projekt by měl zajistit dostupnou péči o řepské seniory. 
Vážená paní, vážený pane, 
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který zjišťuje váš zájem o bydlení v Domě s pečovatelskou 
službou v MČ Praha 17. Dotazník je zcela anonymní, jsou striktně dodržována pravidla GDPR. 

1. Je vám 60 a více let? 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 Ano 

 Ne 

2. Máte trvalé bydliště, nebo trvale žijete na Praze 17?    
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 Ano 

 Ne 

 Žiji v Praze 17 

3. Jak dlouho bydlíte na Praze 17?  
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 0 až 5 let 

 6 až 10 let 

 11 až 20 let 

 21 až 30 let 

 Více než 30 let 

4. V jakém typu bydlení v současné chvíli žijete? 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 Ve vlastním bytě (byt v osobním vlastnictví). 

 V bytě, jehož vlastníkem je někdo z příbuzných. 

 Ve vlastním rodinném domě. 
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 V domě, který vlastní někdo z příbuzných. 

 V družstevním bytě. 

 Ve státním bytě. 

 V podnájmu. 

 V domově s pečovatelskou službou. 

 Jiná odpověď, prosím vypište. 

5. Společně s vámi bydlí... 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí 

 Bydlím sám/sama. 

 Manžel/manželka, nebo druh/družka. 

 Dítě/děti. 

 Vnouče/vnoučata. 

 Rodič/rodiče. 

 Jiní příbuzní. 

 Někdo jiný, uveďte prosím kdo. 

6. Kolik osob žije s vámi ve společné domácnosti?  
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 Jedna 

 Dvě 

 Tři 

 Čtyři a více 

7. Se svým současným bydlením jste:  
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 Velmi spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

8. Přemýšlel/a jste někdy nad možností vašeho bydlení v domě s pečovatelskou 
službou?  
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 
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 Ano, velmi často. 

 Ano, občas. 

 Spíše ne. 

 O tom jsem nikdy nepřemýšlel/a. 

 Je to jinak – uveďte jak. 

9. Pokud by se vám nyní naskytla možnost jít bydlet do domu s pečovatelskou 
službou, využil/a byste ji?  
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 Rozhodně ano. 

 Ano, ale závisí to na výši poplatků za bydlení v DPS. 

 Ne. 

 Nevím, uveďte proč. 

10. Co by vás nejvíce lákalo na bydlení v DPS?  
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí 

 Dostupná lékařská péče. 

 Dostupná léčebná rehabilitace. 

 Zajištění kvalitní pečovatelské a zdravotní služby. 

 Okamžitá pomoc v případě potřeby. 

 Servisní a donášková služba. 

 Možnost zařídit si byt vlastním nábytkem a osobními věcmi. 

 Komunitní prostředí a pravidelný kontakt s ostatními obyvateli DPS. 

 Možnost nabídky zájmových aktivit (kurzy, přednášky, cvičení). 

 Zbavení se starostí o provoz nebo opravy bytu či domu. 

 Úspora finančních nákladů. 

 Možnost zůstat bydlet ve stejné čtvrti. 

 Jiná možnost, prosím uveďte. 

11. Do jaké míry jsou pro vás důležité následující požadavky na bydlení v DPS? 
Nápověda k otázce: Ohodnoťte od č. 1 - velmi důležité až po č. 5 - zcela nedůležité 

 1 2 3 4 5 

Bezbariérovost           

Internetové připojení           
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Zeleň a zahrada           

Možnost chovat domácí zvíře           

Klidná čtvrť a bezpečné okolí           

Dostupnost MHD, blízké obchody           

Nabídka masáží, léčebných terapií           

Sportovní vyžití             

Zajištění nákupů           

Soukromé parkoviště pro auta           

Možnost objednat si úklid bytu           

Možnost stravování           

Knihovna, společenská místnost, kulturní akce a přednášky           

Možnost parkování kol, chodítek a vozíků           

Zabezpečení objektu           

Půjčovna kompenzačních pomůcek           

Možnost společných výletů a návštěv kulturních zařízení           

12. Jaké jiné požadavky máte na služby DPS? 
Nápověda k otázce: Vypište. 

 

13. Co očekáváte, že by pro Vás osobně vyřešilo bydlení v DPS? 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí 

 Snížení nákladů na bydlení. 

 Zvýšení soběstačnosti. 

 Lepší přístup ke zdravotní a sociální péči. 

 Zvýšení sociálních kontaktů, osamělost. 

 Zdravotní stav žadatele 

 Jiné: 

14. Jaký je rok vašeho narození? 
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15. Jste... 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 Muž 

 Žena 

16. Jaký je váš stav? 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 Vdaná, ženatý 

 Vdova, vdovec 

 Rozvedená, rozvedený 

 Svobodná, svobodný 

 Registrovaná, registrovaný 

17. Příjmy vaší domácnosti tvoří:  
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí 

 Vlastní důchod 

 Vdovský/vdovecký důchod 

 Dávky hmotné nouze 

 Příspěvek na péči I. stupně 

 Příspěvek na péči II. stupně 

 Příspěvek na péči III. stupně 

 Příspěvek na péči IV. stupně 

 Příspěvek na bydlení 

 Pravidelná mzda 

 Příjmy z podnikatelské činnosti 

 Občasný přivýdělek, např. z brigád 

 Příspěvky od rodinných příslušníků 

 Jiný typ příjmu, uveďte jaký. 
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18. Celková výše měsíčních příjmů vaší domácnosti včetně všech dávek je: 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 Do 5.000 Kč 

 5.000 - 8.000 Kč 

 8.000 - 12.000 Kč 

 Nad 12.000 Kč, uveďte kolik: 

 Nevím 

19. Celková výše měsíčních výdajů na náklady na bydlení je:  
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 Do 10.000 Kč 

 10.000 - 15.000 Kč 

 20.000 - 25.000 Kč 

 Nad 25 000 Kč 

 Nevím 

20. Chcete ještě něco sdělit k tématům v dotazníku, co jste nevyjádřil/a v 
předchozích otázkách: 

 
 

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU! 
Dotazník je zcela anonymní, jsou dodržována pravidla GDPR. 
Za zadavatele dotazníku: MČ Praha 17 a Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - Ambis a.s. 

 


