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DOTAZNÍK
sociální problémy v lokálním prostředí související s rodinami a dětmi

Vážená paní, Vážený pane,

Akademický ústav, z.ú. se sídlem v Karviné, ul. Mírová, se na Vás obrací s laskavou prosbou o vyplnění 
níže zpracovaného anonymního dotazníku. Prostřednictvím Vaších výpovědí, hodnocení, názorů, 
chceme získat informace jak občané, společnost vnímá situaci rodin a dětí v jednotlivých částech Vašeho 
města. Získané údaje budou zapracovány do Projektu „Model organizování sociálního prostředí“ s cílem 
vytvoření Komunitního klubu pro rodiče a dětí ve vybrané lokalitě města. Akademický ústav Karviná, 
takový projekt nyní připravuje. Budeme Vám velmi vděčni za náměty, doporučení a názory, které nám 
pomůžou koncipovat výše zmíněny projekt, ve  prospěch dětí a  rodin ve  městě Karviná. Dotazník je 
anonymní a poslouží ke zpracování potřebných údajů a informací. 

1. Prosíme, označte lokalitu/ část lokality, která se podle Vašeho názoru jeví nejvíce problémová
 | Karviná-Ráj
 | Karviná-Nové Město
 | Karviná-Hranice
 | Karviná-Staré Město

 | Karviná-Darkov
 | Karviná-Fryštát
 | Karviná-Mizerov
 | Karviná-Louky

 | Obec:  .........................................................................................................................................................

2. Které sociálně společenské problémy rodin a dětí považujete za nejdůležitější v místě svého bydliště? 
(označte 3 nejdůležitější)

 | Chudoba
 | Nezaměstnanost
 | Chybějící péče o děti v rodině
 | Chybějící odborná zařízení (poradny, služby, psychologická pomoc)
 | Nízká úroveň vzájemné pomoci mezi rodinami
 | Alkoholismus a jiné závislosti
 | Špatné sousedské vztahy (konflikty)
 | Anonymita prostředí
 | Chybějící institucionální péče (MŠ, volnočasové aktivity, klubová činnost)

3. Které sociální problémy dětí a mládeže považujete za nejdůležitější v místě, kde bydlíte?
 | Chybějící vzorce chování dospělých osob
 | Násilí v rodině
 | Alkohol, drogy
 | Výtržnictví, vandalství
 | Trestná činnost
 | Chybějící formy trávení volného času
 | Chybějící formy péče o dětí v době po vyučování ve škole
 | Nezájem rodičů poskytnout dětem pomoc při zvládání jejich problémů
 | Nedostatečná péče o děti ze strany rodičů
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4. Cítíte se bezpečně v místě, kde bydlíte?

 | Ano   | Ne

5. Pokud se necítíte bezpečně, co je příčinou? (označte)
 | Skupiny, party mládeže potulující se po lokalitě, které narušují klid a pořádek
 | Pohyb osob, které jsou pod vlivem alkoholu, drog a narušují pořádek
 | Krádeže, bitky, vloupání do domu či do jiných prostor
 | Nedostatečná aktivita Policie ČR
 | Nedostatečná aktivita Obecní policie

6. Kdo podle Vás by se měl zabývat sociálními problémy v městě/lokalitě? (označte odpověď)
 | Obyvatele města/lokality 
 | Nestátní neziskové organizace 
 | Svépomocné organizace
 | Představitele obce
 | Sociální pracovníci
 | Komunitní sociální pracovnici 
 | Dobrovolnické organizace
 | Policie
 | Občanské komise
 | Jiné (jaké?): ...............................................................................................................................................

7. Které, sociální problémy podle Vás, vyžadují aktuální řešení? (označte číslicí od 1 do 10, kdy číslice 1 
je nejdůležitější)

 | Aktivity směřující k řešení sociálních problémů rodin a dětí  .......................
 | Aktivity směřující k řešení sociálních problémů dětí a mladistvých  .......................
 | Aktivity vztahující se ke zdravotní péči rodin a dětí  .......................
 | Aktivity podporující vzdělanostní úroveň rodičů v dané lokalitě  .......................
 | Aktivity směřující k rozvoji sportu a kultury pro rodiny s dětmi a mladistvé  .......................
 | Aktivity směřující k větší zajištění bezpečnosti v místě bydliště  .......................

8. Jaká řešení související s problematikou rodin a dětí považujete za důležité? (vyberte tři nejdůležitější 
odpovědi)

 | Realizace různých klubových a zájmových činnosti pro dětí a mládež
 | Úprava sportovních objektů, případně vytvoření nových, zaměstnávání sportovních 

instruktorů
 | Organizování tematicky zaměřených klubů jak pro dětí tak i pro rodiče
 | Organizování edukativních programů pro rodiče
 | Vytváření komunitních center v dané lokalitě
 | Realizace nových služeb pro rodiny a dětí s cílem podporovat funkci rodiny
 | Jiné:  ...........................................................................................................................................................
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9. Jaké aktivity realizované obci můžou mít pozitivní vliv na řešení sociálních problémů v dané 
lokalitě? (označte 3 nejdůležitější odpovědí)

 | Rozvoj lokality, jejich aktivit formou realizace projektů (získávání peněz z EU)
 | Ve spolupráci s úřadem práce organizování kurzů, školení pro osoby, které hledají práci
 | Organizování sportovních a kulturních akcí, tematicky zaměřené, do kterých by se mohli 

zapojit celé rodiny včetně dětí.
 | Sociální kluby (hlavně pro mladé rodiny)
 | Jiné:  ...........................................................................................................................................................

10. V lokalitě, ve které bydlíte, jsou Vám známy případy domácího násilí, zanedbávání dětí, týraní dětí  
(označte odpověď)

 | Znám takové případy
 | Neznám takové případy
 | Slyšel/la jsem o takových případech
 | Neslyšel/la jsem o takových případech

11. Dle Vašeho názoru, co je příčinou domácího násilí, zanedbávání dětí?
 | Nezaměstnanost
 | Stres
 | Chudoba
 | Rodiče nezvládají výchovu svých dětí
 | Neschopnost rodičů řešit životní problémy
 | Nemoc
 | Zdravotní postižení rodiče/ dítěte
 | Rozvody
 | Osamělost rodiče
 | Střídání partnerů
 | Dluhy

12. Jaké jsou důvody výskytu negativních jevů u dětí a mládeže? (označte 3 nejdůležitější)

Chybějící, případně nedostačená výchova v rodině

Sociální problémy (podvýživa, nedostatečná výživa, hygiena, bydlení)

Násilí v rodině 

Sociální osiřelost

Ústavní výchova, problémy těchto dětí vracejících se z ústavní péče

Dlouhodobá separace dítěte od rodiče

Konflikty v rodině

Demoralizace

Alkohol a jiné závislosti

Trestná činnost
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13. Podle Vašeho názoru, jaká řešení související s negativními jevy v rodině považujete za nejvhodnější?
 | Osvětová činnost pro rodiče formou klubových aktivit tematicky zaměřených
 | Pomoc rodinám v oblasti sociální péče o dětí a také v oblasti právní
 | Organizování svépomocných skupin v lokalitě, komunitě, jako aktivní pomoc rodinám
 | Workshopy pro rodiče a děti
 | Zřízení funkce psychologa, sociálního pedagoga ve školách
 | Spolupráce s ostatními pomáhajícími profesemi

14. Prosíme, označte správnou odpověď

a) Pohlaví
 | Žena
 | Muž

b) Bydliště (uveďte pouze lokalitu, např. 
Karviná-Hranice)

 | Město/lokalita 
 ................................................................

 | Malá obec (např. Stonava) 
 ................................................................

c) Vzdělání
 | Základní
 | Střední
 | Vyučen v oboru
 | Vysokoškolské

d) Věk
 | 20–24
 | 25–30
 | 31–35
 | 35–40
 | Nad 40

Děkujeme za vyplnění dotazníku.




