
91

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Model organizování sociálního prostředí
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003840

Metodika / Příloha č. 2: Anketa

ANKETA

Vážený pane, Vážená paní,

Akademický ústav se  sídlem v  Karviné- Novém městě, ul. Mírová je realizátorem projektu pro rodiny 
s  dětmi s  názvem Model organizování sociálního prostředí; Komunitní klub pro rodiče a  děti. V  této 
souvislosti se na Vás obracíme s laskavou prosbou o vyplnění krátké ankety, pomoci níž, chceme zjistit Vaše 
názory na rozšíření takové služby ve městě Karviná. Anketa je anonymní a poslouží účelu připravovaného 
projektu.

Pohlaví:
 | Muž  | Žena

Věk:
 | 30–35 let
 | 36–40 let
 | 41–45 let

 | 46–50 let
 | 51–60 let
 | 60 a více

U následujících otázek zakroužkujte jednu dle Vašeho názoru nejvhodnější možnost

1. Dle Vašeho názoru, má smysl rozvíjet další sociální služby pro znevýhodněné rodiny a dětí

 Ano Asi ano Ne Asi ne

2. Služby pro rodiny s dětmi považuji za dostatečné: 

 Ano Asi ano Ne Asi ne

3. Považujete za účelné pracovat pouze s rodiči dětí: 

 Ano Asi ano Ne Asi ne

4. Podle mého názoru účelnější se jeví společná práce s rodiči a dětmi: 

 Ano Asi ano Ne Asi ne

5. Má význam realizovat další aktivity pro rodiny s dětmi: 

 Ano Asi ano Ne Asi ne

6. Rozšíření dalších služeb pro rodiny a dětí považuji za nepotřebné: 

 Ano Asi ano Ne Asi ne

7. Které aktivity pro rodiny s dětmi by mohly být přínosem pro rodiny: (zakroužkujte pouze tři 
odpovědí)

 | Vzdělávací 
 | Společná činnost rodičů a dětí zaměřená na oblast řešení problému v rodině
 | Sociální práce v komunitě znevýhodněných rodin
 | Dobrovolnická činnost
 | Pomoc rodinám v rámci sousedské svépomocné skupiny
 | Individuální sociální práce s jednotlivými rodinami
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8. Znáte některé služby pro rodiny s dětmi v Karviné? (vyjma volnočasových aktivit) 

 Ano Asi ano Ne Asi ne

9. 9. Domníváte se, inovativní služba Komunitní klub pro rodiče a děti, může pomoc rodičům při 
řešení jejich problémů?

 Ano Asi ano Ne Asi ne

10. Problémy v rodinách jsou zpravidla důsledkem: (zakroužkuje pouze jednu odpověď)
 | Neschopnosti rodičů pečovat a vychovávat dětí
 | Změn ve společnosti
 | Nezájmem rodičů
 | Chybějících informací o příčinách výskytů různých problémových situaci v životě rodiny
 | Finanční situace v rodině

11. Anketu můžete doplnit vlastními úvahami a názory:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Děkujeme Vám za vyplnění ankety.




