VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO
ŠETŘENÍ „PRO RODINY“
2014

DOTAZNÍK „PRO RODINY“
Dotazníkové šetření probíhalo od 30.06.2014 do
18.07.2014
 Dotazníky bylo možné vyplňovat elektronicky přes
webové stránky nebo písemně na sběrných
místech
v
Městské
knihovně,
Městském
informačním centru a na Městském úřadě
 Dotazníkového
šetření
se
zúčastnilo
145
respondentů


130 elektronicky
 15 písemně


VĚKOVÁ STRUKTURA RESPONDENTŮ

FORMY PÉČE U RESPONDENTŮ

DĚTSKÁ SKUPINA
Dětská skupina, tj. služba péče o děti od 1 roku
věku dítěte do věku povinné školní docházky v
kolektivu dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání.
 Služba je poskytována mimo režim předpisů o
školách a školských zařízeních, tzn. služba
nezajišťuje vzdělávání dítěte (nejedná se o
mateřskou školu).




102 respondentů – je potřeba
Ve věkové skupině do 3 let
 Ve věkové skupině do 6 let


25 respondentů (z 36)
17 respondentů (z 33)

MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚPLATY ZA DĚTSKOU
SKUPINU

JINÉ NÁVRHY NA MAXIMÁLNÍ VÝŠI
ÚPLATY ZA DĚTSKOU SKUPINU
„150 Kč/hod.“
 „Zadarmo.“
 „Mělo by to být s ohledem na sociální situaci
rodiny.“
 „Podle kvality péče, pokud jde jen o holé hlídání,
tak do 1 000 Kč.“
 „200 Kč, jako ve školkách.“
 „5000 Kč“
 „Pokud by služba zajišťovala vzdělávání dítěte, tak i
2000,-Kč. V opačném případě max. 5OO,-Kč.“


PROJEKT TŘINEČÁČEK
označení veřejných míst, organizací a firem
přátelských rodině jednotnou samolepkou a
zveřejnění v databázi služeb pro rodiny
 116 respondentů je potřeba
 29 respondentů není potřeba


POŘÁDÁNÍ AKCÍ S RODINNOU
TÉMATIKOU
Den pro rodinu, Národní týden manželství, Den
seniorů, Den pěstounských rodin
 108 respondentů je potřeba
 37 respondentů není potřeba


FAMILY POINT
Místo, kde rodiče dětí získají informace o aktivitách
a službách pro rodiny v našem městě.
 Family point je vybaven i dětským koutkem,
přebalovacím pultem apod.


103 respondentů je potřeba
 42 respondentů není potřeba


KDE FAMILY POINT ZŘÍDIT?

KURZY A PŘEDNÁŠKY PRO RODINY

DALŠÍ NÁVRHY NA TÉMATA KURZŮ














„Vážná nemoc v rodině, návrat do života zpět po vážné nemoci, pomoc rodině v
době nemoci.“
„Sociální gramotnost, mnozí dávky zneužívají, mnozí mají nárok a vůbec o tom
nevědí…“
„Ovládat počítač, učit se vyplňovat formuláře, šeky apod.“
„Kurzy a přednášky pro dobrovolníky, kteří pracují s dětmi.“
„Prevence drog - jaké drogy existují a jejich účinky a co provedou s tělem a myslí
a proč jsou škodlivé, jak se vyhnout tlaku okolí.“
„Semináře se zaměřením na různé závislosti - ale se zaměřením na alkohol a
věnovat se mu celou dobu, drogy § taktéž jednodenní. Pokud by se všechna
témata závislosti vešla do jednoho dne, nedozvíte se nic zásadního, jen obecné
informace a nemáte možnost jít "do hloubky". :)“
„Kurzy na téma sex - sexuální výchova, možnosti antikoncepce, tolerance k
sexuálním orientacím, sex jako běžná součást života, sexuálně přenosné nemoci a
jak se chránit.“
„Kurzy " savoir vivre" na téma zdvořilosti, elegance, obecně jak se chovat ve
společnosti, dobré mravy, bonton atd.....“
„Pozitivní či asertivní komunikaci“
„Příprava na školní docházku - přechod školka, škola - zátěž jak pro rodiče, tak i
pro prvňáka, taktéž zš – sš.“
„Zdravotnická oblast“

ROZŠÍŘENÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
PRO SENIORY DO DALŠÍCH ČÁSTÍ MĚSTA
82 respondentů je potřeba
 63 respondentů není potřeba


4x
 3x
 2x
 1x


Terasa, Oldřichovice
Guty, Sosna, Nebory, Lyžbice, Tyra
Staré město, Kamionka, Kanada, Borek
Kojkovice, Folvark, Dolní Lištná, Podlesí,
Konská

DALŠÍ INFO K VOLNOČASOVÝM
AKTIVITÁM SENIORŮ
„Mělo by být více míst na celém Třinecku. Seniorů
a osob se zdrav. postiž. je hodně je třeba jim ten
život hodně oživit.“
 „Myslím, že v současné době je na třinecku
dostatek těchto aktivit pro seniory.“
 „Pro vozíčkáře (bezbariérové) využijí určitě i
maminky s kočárky - okrajové části města mimo
centrum, ale v dostupnosti MHD.“
 „Shlukovat více městských částí dohromady - př.
Kanada+Nebory, Oldřichovice+Tyra+Guty, apod.“


SENIOR POINT


Místo, kde mohou senioři, příp. i osoby se
zdravotním postižením získat informace o aktivitách
a službách pro seniory a osoby se ZP v našem
městě

86 respondentů je potřeba
 59 respondentů není potřeba


KDE ZŘÍDIT SENIOR POINT?

ADOPCE PRO BUDOUCNOST


Podpora dětí z třineckých nízkopříjmových rodin v
přípravě na budoucí povolání (dárce pravidelným
finančním příspěvkem podpoří dítě z Třince, jehož
rodina nemá dostatek finančních prostředků, ve
studiu. Příspěvek bude použit na školní pomůcky,
knihy apod.).

90 respondentů je potřeba
 55 respondentů není potřeba





„Nechci, aby došlo ke zneužití”
„Vynikající myšlenka - Adopce pro budoucnost - jak pro firmy, školy,
tak pro jednotlivce !!!“

JAKÉ DALŠÍ SLUŽBY BYSTE UVÍTALI, ABY
SE ZVÝŠILA KVALITA ŽIVOTA RODIN?


Dětská hřiště:












„Volně přístupná, nebo za malý poplatek, hřiště, posilovna pro mládež…“
„Uvítala bych úpravu dětských hřišť v centru města (u lékárny a za
budovou Trisie) - místo kamínků - ve kterých se drží prach a nepořádek (sklo,
cigaterové nedopalky...) zvolit jiný povrch např. tartan, a nebo přidělat přípojku
na vodu, aby se po hře na těchto místech mohli děti umýt.“
„Rekonstrukce dětských hřišť!!!Habrová ulice!!!“
„Dětská hřiště pro rozvoj pohybové aktivity“
„Opravit zbytek dětských hřišť ve dvorech a zajistit jejich čistotu. Tam, kde
bydlíme my se povalují odpadky, v pískovišti je starý písek atd.“
„Rozhodně bych rozšířila počet míst, kde by si kojící matky mohly své dítě
v soukromí nakojit a také přebalit. Také bych opravila hřiště na Sosně a
přidala na Sosně pár průlezek, protože děti si tam nemají moc kde hrát.
Nepřijde mi dobré, že se vše opravuje jen v centru a na viditelných místech,
zatímco Sosna je čím dál tím více v dezolátním stavu. Pod novým parkovištěm
vedle domu č.364 je staré a zničené místo, kde by se mohlo udělat pěkné
malé hřiště.“
„Krytá hřiště“
„Výstavba - zřízení dětských hřišť: nám. TGM u pošty 3!!! - u schodů před vedle cukrárny kina Kosmos!!!“
„Omezení trampolín a dětských hřišť u hospod“

JAKÉ DALŠÍ SLUŽBY BYSTE UVÍTALI, ABY
SE ZVÝŠILA KVALITA ŽIVOTA RODIN?


Akce pro rodiny:









„Víc akci pro rodiny s dětmi, Výlety , kino, bazén“
„Více akcí pro rodiče s malými dětmi jednou za rok maškarní a
lampionový průvod je dost málo. Jinak co jsou akce jsou spíše pro
starší a ti malí když tam i jsou tak ti velcí je neberou a utlačují je nebo
jsem byla svědkem toho že dítě řeklo ty tady nepatříš jdi do .....je vidět
jaká je doma výchova tady je to moje což je špatně. Nebo aspoň já mám
takový názor. My jsme si dokázali hrát všichni dohromady ještě jsme
dávali pozor na menší,ale to byla jiná doba nebyli bohatí podnikatelé kteří
dnes vládnou i ve školách. Buď tu bude moje dítě a já Vám dám peníze
nebo ta úča co mu dala špatnou známku! Nemyslíte že i toto by se
nemělo dít?“
„Lepší informovanost o akcích pro ně pořádaných, hlavně jich pořádat
více.“
„Velice se mi líbí Dny pro rodinu, společné snídaně a podobné akce.
Jen jich je málo.“
„Spíše společné akce pro rodiny s dětmi, aby se zbližovali.“
„Pořádání výletů s možností finanční podpory pro soc. slabší rodiny
(informovanost těchto rodin)“
„Mohly by být organizovány nějaké společné zvýhodněné dovolené
Třineckých rodin s dětmi.“

JAKÉ DALŠÍ SLUŽBY BYSTE UVÍTALI, ABY
SE ZVÝŠILA KVALITA ŽIVOTA RODIN?


Vzdělávání:









„Podpora vzdělávání dětí se speciálními potřebami - v přípravě na povolání. Vytvořit
pro ně pracovní místa...“
„Alternativní a jazykové školky, školy“
„Uvitala bych anglickou skolku - uz se o ni uchazely 2 organizace, ale pokazde byl
projekt zamitnut. Duvody neznam. Jedna z organizaci, ktera mela zajem o otevreni skolky
v Trinci je http://www.easywaykids.cz/, po odmitnuti pozadali o skolku v Ceskem Tesine.
tam ted skolka funguje. bylo mi receno, ze Bystrice jim prislibila otevreni skolky u nich do 2
let, kdyz se dokonci vystavba multifunkcni budovyMyslím si, že hodně dětí by rádo
navštěvovalo DDM, ale bohužel, vzhledem k výši poplatků za různé kroužky to pro ně není
možné, a tak se toulají po ulicích.“
„Více školek, klidně soukromých, více odborných milých pracovníků ve školkách.“

Nové služby:









„Služby pro matky, které zůstaly samy s dětmi - hlídání dětí. Tábory, popřípadě pobyty
pro rodiny s nízkými příjmy. Nebo alespoň příspěvky na dovolenou.“
„Možnost zapůjčení věcí (např. cestovní postýlka, sedačka na kolo) či darování věcí
pro děti (školní pomůcky)“
„Podpora rodin s dětmi městem. Např. : snížení poplatku za odvoz odpadků, doprava
autobusy na uzemí Třince zdarma, atd. Nevyhazovat peníze za nesmysly Den pro
rodinu a další.“
„Bezplatná právní poradna“
„Denní centrum pro seniory“
„Hlídání dětí ve večerních hodinách. Krátkodobé pohlídání zdrav.postiženého
důchodce či dítěte.“
„Program Pět P“

JAKÉ DALŠÍ SLUŽBY BYSTE UVÍTALI, ABY
SE ZVÝŠILA KVALITA ŽIVOTA RODIN?


Ostatní:








„Zlepšení práce sociálky“
„Možnost ZAMĚSTNÁNÍ a bydlení v bytech bez tak
velkého NÁJEMNÉHO (CPI apod) !!!!!! Když budou mít
lidi práci a bydlení, není třeba tyhle služby !“
„Více kvalitních firem v regionu poskytujících
zaměstnání. Vyhnat šmejdy z ulic Třince, i přes zákaz
pořád chodí po bytech, hlavně tzv. ČEZaři.“
„Aby brali takové platy, aby neživořili. Žádné zbytečné
kurzy!“
„500 na ruku za každý krásný úsměv.”

SHRNUTÍ – POTŘEBNOST JEDNOTLIVÝCH
SLUŽEB A AKTIVIT

DĚKUJEME ZA POZORNOST!

