
 
Pre vnútornú potrebu  

Rady pre rodiny v núdzi 

D O T A Z N Í K 
pre rodiny a jednotlivcov v núdzi 

 
 

 Cieľ dotazníka: 
čo najlepšie vyhodnotiť sociálnu situáciu rodín  a pomáhať cielene tým rodinám, ktoré to najviac 
potrebujú 
 

 Pokyny pre vyplnenie: 
- prosíme vyplňte vždy len jeden dotazník za rodinu 
- vyplňujte údaje, ktoré sa vás dotýkajú pravdivo a úplne 
- po vyplnení vhoďte dotazník v zalepenej obálke do schránky FÚ alebo do pokladnice pod 
názvom "Lebo som bol hladný". 
 
 

UPOZORNENIE: 
Osobné údaje budú chránené a použité len s ohľadom  

na potreby Rady pre rodiny v núdzi. 
 
 
1. RODIČIA: 

 MUŽ/OTEC ŽENA/MATKA 

Meno a priezvisko   

Adresa bydliska   

Tel. č./mobil   

Vek   

Vzdelanie   

Zamestnanie   

Zdrav. stav   

Fajčiar - nefajčiar   

 
2. DETI 

P. č. Meno dieťaťa Vek Škola/zamestnanie Zdrav. problém 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
3. Ďalší spoločne bývajúci členovia domácnosti /starí rodičia, príbuzní, podnájomník../ 
- uviesť zdravotný stav, vek, zamestnanie, príp. iné dôležité údaje 
 
 
 
 
 
4. Čistý mesačný príjem všetkých spoločne bývajúcich členov domácnosti vrátane prídavkov na 
deti, starobného, vdovského, či invalidného dôchodku, daňového bonusu i štipendií detí v 
Sk:......................... 
 
5. Platba za .........- izbový byt vrátane nájmu a inkasa v Eur: ....................... 
 



 
6. Za obdobie ............................................ máme nedoplatok za byt vo výške ................Eur. 
 
7. Stručný popis rodinnej a sociálnej situácie /dlhodobá nezamestnanosť, starostlivosť o 
postihnutého člena domácnosti, bývanie v podnájme, dom, dlžoby, pôžičky, iné problémy .../ 
 
 
 
 
 
 
 
8. Osobitné záujmy, znalosti a zručnosti jednotlivých členov domácnosti, príp. absolvované  
    rekvalifikačné kurzy alebo školenia, vodičský preukaz: 
 
 
 
 
9. Duchovný život rodiny: a/ účasť na sv. omši.....................ako často?................................. 
         b/ čítanie sv. písma ...................... ako často?................................ 
         c/ členstvo v hnutí, spoločenstve .......... aké?................................. 
         d/ iné ............................................................................................... 
 
10. Očakávam pomoc /podľa možnosti špecifikujte bližšie/: 
a/ finančnú z dôvodu ................................................................................................................. 
b/ materiálnu akú ....................................................................................................................... 
c/ pri hľadaní zamestnania ........................................................................................................ 
d/ pri opatere chorého ............................................................................................................... 
e/ pri opatere detí ...................................................................................................................... 
f/ poradenstvom v oblasti .......................................................................................................... 
g/ stretnutia modlitebné alebo iné ............................................................................................. 
g/ iné ......................................................................................................................................... 
 
 
10. Ako môžem pomôcť ja, príp. ostatní členovia našej domácnosti vo farnosti, na sídlisku: 
a/ pri údržbe a úprave priestorov kostola, fary, okolia ............................................................... 
b/ pri výstavbe a aktivitách pastoračného centra........................................................................ 
c/ pri skrášlení liturgie /čítania, spev.../ ...................................................................................... 
d/ pri aktivitách s deťmi a mládežou........................................................................................... 
e/ pri opatere malých detí v domácnosti..................................................................................... 
f/ pri opatere starých a chorých v domácnosti............................................................................ 
g/ poradenstvom v oblasti /zdravovedy, práva, psychológie, hospodárenia v domácnosti.../.... 
h/ pri moderovaní a organizovaní spoločensko-kultúrnych podujatí ......................................... 
i/ v službe dopravy vlastným autom .......................................................................................... 
j/ pri organizovaní búrz, výrobe a predaji výrobkov, darčekových predmetov............................ 
k/ iné........................................................................................................................................... 
 
 
11. Návrhy, postrehy, ponuky     alebo     čo by som chcel/a dodať: 
 
 
 
 
12. Ak sa Vám zmení adresa bydliska alebo situácia v rodine, v zamestnaní, prosíme, dajte nám  
      čo najskôr vedieť.  
 
 
 
Vyplnil/a dňa .....................................  Podpis: ............................................ 
 

                                     Vďaka za otvorenosť a Váš čas venovaný dotazníku. 
                     Rada pre rodiny v núdzi 


