ČÁST A
Dotazník pro potřeby Komunitního plánování sociálních služeb:
UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. Sociální služby z celkového počtu dotazovaných využívá 76% občanů a 24%
nevyužívá.

76% využívá
24% nevyužívá

2. Rodinným příslušníkem uživatele sociálních služeb je 42,60% dotazovaných a 57,40%
v rodině žádného uživatele sociálních služeb nemá.

42,60% je
57,40% není
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3. Občané nejčastěji využívají tyto sociální služby:
kontaktní centrum pro uživatele
nývykových látek - 1,53%
péče o blízkou nesvéprávnou
osobu - 5,10%
domov pro osoby se zdravotním
postižením - 15,74
pečovatelská služba - 26,04%
osobní asistence - 12,02%
průkazka ZTP - 1,28%
poradny - 4,09%
terapeutické služby - 1,80%
Domov pro seniory - 9,02%
Dovoz obědů - 4,60%
Centra denních služeb - 5,12%
Pomoc v domácnosti - 2,67%
Denní stacionář - 3,32%
lékař - 7,67%

4.Sdělené konkrétní sociální služby - nejvíce využívané na Rakovnicku:
DROPIN po celém území NATO
- 6,86%
pečovatelská sluţba Rakovník 10,77%
Domov Krajánek - 11,75%
Domov Kolešovice - 14,7%
Lom Kamarádi - Ţatec - 4,93%
Městský úřad Rakovník - 3,94%
OPS Nové Strašecí - 13,6%
Sociální sluţby Křivoklát 7,96%
Domov Ráček - 2,96%
Domov pro seniory - Louny 4,93%
Domov Domino - 1,48%
Domov na Zátiší Rakovník 6,5%
Dům s pečovatelskou sluţbou v
Rakovníku - 5,68%
Poradna Rakovník - 3,94%
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5. Sociální služby v regionu plní představy 87,73% uživatelů

ano - 87,73%
ne - 12,26%

a to především díky těmto faktorům:

ochota, srdečnost - 33,72%
nic jim zde nechybí 28,18%
spolehlivost, pečlivost,
kvalita - 23%
bezbariérový přístup 9,10%
protože jinou možnost
nemají - 6%

12,26% z dotazovaných je ale nespokojeno, a to především z těchto důvodů:
pouze náhradní způsob života - 15,38%

finance - 15,38%

v domově seniorů chybí možnost ohřát si
jídlo na pokoji - 15,38%
dlouhá čekací doba - 15,31%

chybí jim práce - 8,85%

sestry v domech seniorů jsou málo všímavé
- 8,85%
málo asistentů na počet dětí - 8,85%

není tu svoboda - 8,85%

není výběr služeb - 3,15%
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6. Podle 93,67% dotazovaných jsou sociální služby v našem regionu dostupné a
dosažitelné pokaždé, když je potřebují. Pouze 6,33% je opačného názoru.

ano - 93,67%
ne - 6,33%

7. Z hlediska dotazovaných by měly být služby dostupné a dosažitelné na okrese, po
telefonu, a měly by být dostupné uživatelům každý den. Nezanedbatelný je také problém
dlouhých čekacích dob – zvláště potom v domovech seniorů.

měly by být na okrese - 44,44%

po telefonu - 22,22%

měly by být poskytovány každý
den - 22,22%
neměly by být dostupné pouze po
dlouhé domluvě dopředu 11,11%
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8. Uživatelé uvedly jako návrhy na zlepšení poskytovaných služeb více výletů a změn
v sociálních zařízeních, kde by uvítali také rozepsané služby při placení, více soukromí a
svobody v činnosti a větší počet pečovatelek (vzhledem k velkému počtu uživatelů ho
shledávají jako nepřiměřený). Pečovatelka by podle nich měla mít auto - pro zkvalitnění
služby.
Dotazovaní také uvedli, že by uvítali veřejná setkávání s invalidními občany, více
míst v přeplněných domovech seniorů a lepší mezilidské vztahy. V okrese je také
potřeba domova pro zdravotně postižené.

více výletů a změn - 34,29%

v pečovatelských službách
rozepsané služby při placení 11,43%
více soukromí a svobody v
činnosti (domovy pro duševně
postižené) - 11,43%
více pečovatelek - 11,43%

pečovatelka by měla mít auto 8,57%
veřejná setkávávní s invalidními
občany - 5,73%
více míst v domovech seniorů 5,71%
lepší mezilidské vztahy - 5,71%

chybí domov pro zdravotně
postižené - 5,71%
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9. Naprostá většina dotazovaných uvedla, že se o sociálních službách, které mohou
využívat, dozvěděla od svého lékaře, známých nebo na úřadě, - ale také v městském
informačním centru, z internetu, tištěných médií, informačních letáků neziskových
organizací nebo byla kontaktována přímo poskytovatelem sociální služby. Nejmenší
procento dotazovaných uvedlo, že se o službách dozvědělo z jiných zdrojů.
u lékaře - 22,63%
od známých - 20,61%
na úřadě - 15%
v městském informačním centru
- 8,7%
z internetu - 7,54%
byl jsem kontaktován
poskytovatelem - 6,67%
z tištěných médií - 6,67%
z informačních letáků
neziskových organizací - 6,38
jinde - 5,8

10. Naprostá většina občanů nemusela mít k využívání služby doporučení,

ne - 61,15%
ano - 38,85%
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Pro 38,85% ale bylo doporučení nezbytné. To většina z nich získala od lékaře, a v méně
případech pak od sociální pracovnice, sociálního odboru, domova seniorů, domu
s pečovatelskou službou nebo diagnostického ústavu.

lékař - 62%
sociální pracovnice 15,61%
sociální odbor - 8,7%
domov seniorů - 5,21%
dům s pečovatelskou
službou - 5%
diagnostický ústav - 3,48%

11. Většina lidí před zahájením služby věděla, v jakém rozsahu a v jaké kvalitě jim bude
služba poskytována. Pouze 35,8% ne.

ano - 64,2%
ne - 35,8%
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12. Zeptali jsme se uživatelů, jestli služby, které využívají, poskytují i jiné organizace a
zjistili jsme, že mají mnohdy občané k dispozici pouze jednoho poskytovatele dané
služby – chybí tudíž srovnání.

ne - 66,67%
ano - 33,33%

Jako příklad uvedli dotazovaní Domov seniorů v Rakovníku, Domov seniorů Nové
Strašecí nebo Svaz zdravotně postižených.

Domov seniorů v Rakovníku 42,86%
Domov seniorů Nové Strašecí 42,28%
Svaz zdravotně postižených 14,28%
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13. Převážná většina dotazovaných neví o sociální službě, kterou by rádi užívali a není
pro ně dostupná.

ne - 63,36%
ano - 36,64%

Ti, kteří takovou službu v okolí postrádají, uvedli jako konkrétní příklady především
chráněné bydlení a osobní asistenci, menší procento pak postrádá denní stacionář,
domov seniorů, chráněné dílny, terapeutické služby a azylový dům.

chráněné bydlení - 33,34%
osobní asistence - 28,57%
denní stacionář - 14,29%
Domov seniorů Rakovník 9,52%
chráněné dílny - 4,76%
terapeutické služby - 4,76%
azylový dům - 4,76%
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14. Jako důvod pro její nedostupnost označili dotazovaní nedostupnost především
dopravní, potom finanční, nemalý počet také strach z prolomení anonymity nebo jiný
důvod. Necelých 5% nezískalo pro užívání dané sociální služby doporučení odborníka.

dopravní dostupnost - 50,62%
je finančně nedostupná - 25,93%
strach z prolomení anonymity 12,34%
jiný důvod - 6,17%
nezískal doporučení odborníka 4,94%

15. Naprostá většina dotazovaných na Rakovnicku pro svou potřebu žádnou sociální
službu nepostrádá.

ne - 83,43%
ano - 16,57%
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Necelých 17% dotazovaných ale tvrdí opak. Postrádají především tyto služby:
odpočinková místa (lavičky) v obci či městě (v Rakovníku), denní stacionář, zaopatření
pro nesvéprávné, stacionář pro seniory, domov seniorů, obchod, telefonní krizovou
pomoc, osobní asistenci v obci, dům s pečovatelskou službou, zubní pohotovost, lepší
dopravní spojení, chráněné dílny, podporu samostatného bydlení, více domovů pro lidi
se zdravotním postižením a poradnu pro rodinu nejen v Rakovníku.
chybí odpočinková místa
(lavičky) – V Rakovníku
- 23,22%
denní stacionář - 11,63%

zaopatření pro nesvéprávné 11,63%
stacionář pro seniory - 9,3%

Domov seniorů - 6,98%

chybí obchod - 6,98%

telefonní krizová pomoc - 6,98%

chybí osobní asistence v obci 4,65%
Dům s pečovatelskou sluţbou 4,65%
zubní pohotovost - 2,33%

doprava - 2,33%

chráněné dílny - 2,33%

podpora samostatného bydlení 2,33%
více domovů pro lidi se
zdravotním postiţením - 2,33%
poradna pro rodinu - 2,33%
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16. Následující graf znázorňuje, že nejpalčivějším sociálním problémem na Rakovnicku
jsou podle občanů finance, chybí domov seniorů, bezbariérové přístupy, dále dopravní
spojení, .
bezbariérové přístupy - 14,7%

finance - 19,57%

chybí domov seniorů - 16,51%

doprava - 8,7%

nedostupnost sociálních sluţeb
- 8%

chybí týdenní stacionář pro
dospělou mládeţ (pohybově,
mentálně, zrakově postiţenou) 6,52%
Romové - 6,52%

málo míst v domech s
pečovatelskou sluţbou - 4,35%

neinformovanost o sociálních
sluţbách - 2,2%

ţádná zdravotnická péče 2,17%

nezaměstnanost - 2,06%
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17. Nejvyšší dokončené vzdělání dotazovaného:

Vysokoškolské - 2,75%
Střední s maturitou - 11,47%
Vyučen, střední bez maturity 38,54%
Základní - 38,07%
Neúplné základní - 9,17%

18. Poměr žen a mužů mezi dotazovanými:

muž - 34,04%
žena - 65,95%

18. Věk dotazovaných:

méně než 18 let - 1,12%
18 - 25 let - 2,25%
26 - 35 let - 6,74%
36 - 49 let - 20,79%
50 - 59 let - 17,98%
60 a více let - 51,12%
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ČÁST B
Dotazník pro potřeby Komunitního plánování sociálních služeb:
VEŘEJNOST
20. 58% dotazovaných cítí přísun informací o sociálních službách v místě bydliště jako
dostatečný. 41,2% si myslí opak.

ano - 58,8%
ne - 41,2%

21. Poměr lidí, kteří ví, kde mohou získat informace o sociálních službách a těch, kteří
ne, je téměř vyrovnaný.

ano - 53,8%
ne - 46,2%
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22. Lidé upřednostňují jako zdroj informací především místní tisk, ale také informační
letáky, úřady, internet nebo městské informační centrum.

místní tisk - 37,26%
informační letáky 23,71%
úřady - 23,44%
internet - 14,37%
městské informační
centrum - 1,22%

23. 84,29%, tedy většina dotazovaných, uvedla, že již někdy v minulosti některé sociální
služby využívala.

ne - 84,29%
ano - 15,71%
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Zde pak vidíme výběr uvedených sociálních služeb, které byly uživatelům poskytovány.
Na prvním místě je bohužel pracovní úřad. Na dalších místech jsou již v celkem
rovnoměrném zastoupení poradna pro mezilidské vztahy, dům s pečovatelskou službou,
podpora v nezaměstnanosti, domov seniorů, ústav sociální péče, pozitivní diskriminace
Romské komunity, krizová pomoc (RIAPS, AQUA, VITAE…), osobní asistence, sociální
pracovníci, ZTP, pomoc v domácnosti, denní/týdenní centra, sociální příspěvky na
dopravu, pečovatelská služba, domov pro mentálně postižené, zpráva sociálního
zabezpečení, klub pro maminky a lékařská pomoc.

pracovní úřad - 16,67%
poradna pro mezilidské vztahy 13,15%
dům s pečovatelskou službou 9,26%
podpora v nezaměstnanosti 9,26%
domov seniorů - 5,41%
Ústav sociální péče - 3,7%
Romové jsou upřednostňováni 3,7%
krizová pomoc - RIAPS, AQUA
VITAE - 3,7%
Osobní asistence - 3,7%
sociální pracovník - 3,7%
ZTP - 3,7%
pomoc v domácnosti - 3,7%
denní/týdenní centra - 3,7%
cociální příspěvky na dopravu 3,7%
pečovatelská služba - 3,7%
Domov pro mentálně postižené 3,7%
zpráva soc. zabezpečení - Rakovník
- 1,85%
klub pro maminky - 1,85%
lékař - 1,85%
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Důvody, proč dotazovaní již nevyhledávají v minulosti využívané sociální služby:
byl se službami
nespokojen - 12,3%
má jiného
poskytovatele 13,85%
službu již nepotřebuje 73,85%

24. Celých 67,46% lidí podle průzkumu neví, jaká sociální služba by pro ně mohla být
užitečná.

ne - 67,46%
ano - 32,54%

Pokud uvedli ano, a tedy o pro ně užitečné sociální službě ví, nejvíce by uvítali:
domov seniorů - 23,02%
osobní asistence - 10,95%
domov s pečovatelskou službou 10,07%
pečovatelská služba - 9,03%
pečovatelská, terapeutická a
krizová pomoc - 7,19%
dovoz jídla - 7,19%
denní stacionář pro seniory 5,76%
terapeutické služby - 5,76%
ranná péče - 5,19%
denní služby pro děti a mládež 2,88%
chráněné bydlení - 2,88%
poradny pro rodinu - 2,88%
azylový dům - 1,44%
celoroční pobyt pro osoby se
zdravotním postižením - 1,44%
ústav sociální péče - 1,44%
chybí dům s pečovatelskou
službou - 1,44%
doprava - 1,44%
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25. Pokud se dotazovaný ocitne v následující životní situaci, volil/a by:
25a)

V důchodovém věku, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby

obrátí se na rodinu a bude
očekávat pomoc od nich 55,19%
vyuţije pečovatelskou sluţbu v
domácím prostředí - 23,36%
zvolí pobyt v domě s
pečovatelskou sluţbou - 9%
zvolí pobyt v domově seniorů 8,53%
jiné - 3,94%

25b) V případě nehody s nutností dlouhodobější pomoci nebo s doživotními následky
(ocitne se na vozíku, ztratí zrak či sluch)

Bude chtít zůstat v
domácím prostředí a
vyuţívat terénních
sociálních sluţeb - 62,30%
Vyhledá ústavní péči 37,70%
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25c)

V případě, že se ocitne v partnerské nebo sociální osobní krizi

bude řešit sám - 43,40%

vyhledá specializované
pracoviště v místě bydliště 40, 56%
jiné - 9,32%

vyhledá specializované
pracoviště v jiném regionu 6,72%

25d)

Obecně je pro dotazované zajímavější myšlenka:

průměrné sluţby, niţší kvality,
poskytované zdarma nebo s
malou finanční spoluúčastí
uţivatele - 48,34%
lepší nabídka a kvalita
poskytovaných sluţeb, hrazené
z větší části či plně uţivatelem 51,66%
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26. Za největší sociální problém v místě svého bydliště považují dotazovaní následující
záležitosti: chybí domov seniorů, dům s pečovatelskou službou, odlehčovací služba,
poradna pro děti, finance, terénní pečovatelská služba, dětské hřiště, ale také jakákoli
dětská zájmová činnost, občanům vadí problematičtí Romové, doprava, málo péče o
seniory, chybí azylový dům, především v malých obcích je velice nepravidelná lékařská
péče, nezaměstnanost, nedostatek sociálních služeb, neinformovanost o sociálních
službách, chybí praktický lékař, kriminalita a drogy u mládeže, chybí obchod, dále lidé,
mající neoprávněně důchodové dávky a neochota obecního úřadu.

chybí domov seniorů - 10,44%
chybí dům s pečovatelskou
sluţbou - 8,42%
chybí odlehčovací sluţba 7,02%
chybí poradna pro děti - 7,02%
finance - 6,82%
chybí terénní pečovatelská
sluţba - 6,73%
dětské hřiště/ zájmová činnost 6,67%
problematičtí Romové - 6,47%
doprava - 6,12%
málo péče o seniory - 5,02%
chybí azylový dům - 5,02%
nepravidelná lékařská péče 4,91%
nezaměstnanost - 3,86%
nedostatek sociálních sluţeb 3,86%
neinformovanost o sociálních
sluţbách - 3,51%
chybí praktický lékař - 2,46%
kriminalita a drogy u mládeţe 1,75%
chybí obchod - 1,75%
Lidé mající neoprávněně důchod
- 1,1%
neochota obecního úřadu 1,05%
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27. Věk dotazovaných:

60 a více let - 23,5%
50 - 59 let - 14,34%
36 - 49 let - 24,73%
26 - 35 let - 17,2%
18 - 25 let - 11,83%
méně neţ 18 let - 8,4%

28. Nejvyšší dokončené vzdělání dotazovaných:
Vysokoškolské - 10,6%
střední s maturitou (event.
Vyšší odborné) - 33%
Vyučen, střední bez maturity
- 39,88%
základní - 15,16%
Neúplné základní - 1,36%

29. Poměr mužů a žen mezi dotazovanými:

ţena - 60,64%
muţ - 39,36%
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ČÁST C
Dotazník pro skupinu: Rodina, děti, mládež a prevence sociálně
patologických jevů
31. Mezi služby či aktivity, které rodiny dotazovaných v současné době využívají, patří:
nevyuţívám ţádnou sluţbu 58,65%
Kurzy a krouţky pro děti a
mládeţ - 24,92%
Klub pro děti a mládeţ - 5,51%

Suţby organizací,
spolupracujících s rodinou 5,07%
Kurzy a krouţky pro dospělé 4,64%
Centrum pro drogové,
alkoholové, hráčské závislosti 0,55%
Intervenční centrum pro pro
pomoc obětem domácího násilí
- 0,44%
Centrum pro prevenci kriminality
- 0,22%

32. O službách, které nyní využívají, se dozvěděli:
Od přátel, spolupracovníků,
sousedů - 28,98%
Prostřednictvím školy/školky 26,5%
Od rodiny - 9,89%
Z nástěnek a letáků - 7,07%
Z internetu - 6,72%
Od kamarádů nebo spoluţáků
mého dítěte - 6,36%
Z měsíčníku Radnice nebo
obecního zpravodaje - 4,95%
Prostřednictvím církve - 3,18%
Od pracovníka úřadu - 2,47%
Od psychologa - 2,12%
Od lékaře - 1,41%
Z jiných zdrojů - 0,35%

33. V okolí jen malého procenta občanů je služba, o které ví a chtěli by ji využívat.

ano - 6,1%
ne - 93,9%

Mezi ty patří:
Pečovatelská sluţba - 25%
DDM - 16,67%
keramický krouţek Rakovník
- 16,67%
Domov Domino - 16,67%
Mateřská školka - 8,33%
ZUŠ - 8,33%

34. Ve využívání této služby brání občanům:

kapacitní důvody 6,38%
jiné - 8,52%
dopravní dostupnost 24,47%
časové důvody 29,78%
finanční důvody 30,85%

24

35. K lepší informovanosti o službách a různých akcích by podle dotazovaných
napomohlo především více informací v regionálním tisku, vydání informačního
materiálu k sociálním službám, více informací na nástěnkách, v měsíčníku radnice nebo
obecním tisku, prostřednictvím škol a školek, na webových stránek, u lékaře, v médiích
(v rozhlase, televizi…) a neposlední řadě přímo u poskytovatelů sociálních služeb. Pouze
2,68% dotazovaných uvedlo, že jsou podle jejich názoru informace dostačující a 1,12%
se o tyto informace nezajímá.

Více informací v regionálním
tisku - 18,16%
Vydání informačního materiálu k
sociálním sluţbám - 14,8%
Více informací na nástěnkách 12,78%
Více informací v měsíčníku
Radnice nebo obecním tisku 12,79%
Více informací prostřednictvím
škol či školek - 10,54%
Více informací na webových
stránkách - 10,09%
Více informací u lékaře - 6,95%

V médiích (rozhlas, televize) 6,95%
Více informací přímo u
poskytovatelů sluţeb - 3,14%
Informace jsou dostačující 2,68%
O informace se nezajímám 1,12%
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36. Mezi službami pro rodiny s dětmi, pro mládež a pro osoby sociálně vyloučené by
občané nejvíce uvítali zájmové kroužky a více mimoškolních a volnočasových aktivit pro
děti a dospělé, dále sociální centrum, centra denních služeb, dům s pečovatelskou
službou, terénní služby, mateřskou školu, krizová centra, asistenční službu, domov
seniorů, hlídání dětí doma, dětské hřiště, bezbariérové přístupy, psychologickou
poradnu, azylový dům nebo spolek Junák.
zájmové krouţky - 19,41%

více mimoškolních
volnočasových aktivit pro děti a
dospělé - 13,89%
sociální centrum - 11,11%

centra denních sluţeb - 8,33%

dům s pečovatelskou sluţbou 5,56%
terénní sluţby - 5,56%

mateřská školka - 5,56%

krizová centra - 5,56%

asistenční sluţba - 5,56%

domov seniorů - 2,78%

hlídání dětí doma - 2,78%

dětské hřiště - 2,78%

bezbariérové přístupy - 2,78%

psychologická poradna - 2,78%

azylový dům - 2,78%

Junák - 2,78%
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37. Zlepšit život rodinám s dětmi a mládeží by podle dotazovaných pomohlo více nových
míst pro hraní s dětmi klubová zařízení pro náctileté pod vedením vyškolené a
bezúhonné osoby, vylepšení stávajících sportovišť, prostory pro sporty „na kolečkách
(in-line brusle, skate park…), podpora vzniku skupin rodin se stejnými problémy (např.
sdružení rodin s postiženým dítětem apod.), lepší informovanost o dění v regionu, vyšší
bezpečnost silničního provozu (přechody, zvukové signály pro nevidomé), lepší
komunikace a spolupráce zastupitelstev s veřejností, širší nabídka míst pro setkávání
nebo besedy a přednášky o mezilidských vztazích. 7,77% dotazovaných soudí, že nic ke
zlepšování není třeba.
Více nových míst pro hraní s
dětmi - 23,58%

Klubová zařízení pro náctileté
pod vedením vyškolené a
bezúhonné osoby - 19,69%
Vylepšení stávajících sportovišť
- 12,95%

Prostory pro sporty "na
kolečkách" (in-line brusle,
skatepark…) - 10,62%
Nic není třeba - 7,77%

Podpora vzniku skupin rodin se
stejnými problémy (např.
sdruţení rodin s postiţeným
dítětem atd.) - 7,51%
Lepší informovanost o dění v
regionu - 5,7%

Vyšší bezpečnost silničního
provozu (přechody, zvukové
signály pro nevidomé) - 4,92%
Lepší komunikace a spolupráce
zastupitelstev s veřejností 3,63%
Širší nabídka míst pro setkávání
- 2,33%

Besedy, přednášky o
mezilidských vztazích - 1,3%
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Jako další možnost zlepšení dotazovaní uvedli morální i materiální podporování dětí a
zabezpečení dětského hřiště (proti psům, bezpečnost houpaček atd.)

morálně i materiálně
podporovat děti - 16,67%

zabezpečení dětského
hřiště (proti psům,
bezpečnost houpaček) 83,33%

38. Na otázku, zda by byli ochotni pomoci lidem ve svém okolí, dotazovaní odpovídali
vesměs kladně. Neví ale především na koho se obrátit.
ano, ale nevím na koho se
obrátit - 34,7%

ano, mohu příleţitostně pomoci
(např. při svozu dětí z okolí na
krouţek a zpět, pomoci při
hlídání dětí, nákupy apod. 31,12%
ano, jiţ takto pomáhám 18,88%

Pomoci při hlídání dětí - 10,2%

Ne, nemám zájem o podobné
aktivity - 5,1%

28

39. Pro zlepšení nebo rozšíření služeb by byla největší část dotazovaných ochotna
doporučit službu přátelům a známým.
Mám konkrétní návrhy na
zlepšení sluţeb, které bych
předal/a poskytovatelům 2,67%
Jiný způsob - 3,56%

Materiální pomoc - 5,8%

Finanční pomoc - 8,46%

Zapojit se do diskuse o
budoucnosti sociálních sluţeb 10,02%
Nemám zájem - 20,94%

Doporučení sluţby přátelům a
známým - 48,55%

40. Složení domácnosti dotazovaných je následující:

Oba rodiče s dětmi 67,89%
Jeden rodič s dítětem 12,6%
Vícegenerační domácnost 11,38%
Jiný typ - 6,1%
Prarodiče vychovávající
vnoučata - 2,03%
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41. Věk dětí dotazovaných je následující:
3 roky - 7,64%
11 let - 6,74%
16 let - 6,52%
6 let - 5,4%
9 let - 5,17%
8 let - 5,17%
10 let - 5,17%
12 let - 4,5%
4 roky - 4,27%
1 rok - 4,27%
2 roky - 4,04%
17 let - 4,27%
18 let - 3,82%
21 let - 3,37%
7 let - 3,37%
14 let - 3,15%
5 let - 3,6%
19 let - 2,92%
22 let - 2,92%
20 let - 2,47%
15 let - 2,47%
26 let - 2,25%
13 let - 2,25%
24 let - 1,12%
23 let - 1,12
25 let - 1,12%
28 let - 0,45%
29 let - 0,22%
27 let - 0,22%

42. Věk dotazovaných je následující:

60 a více let - 8,99%
50 - 59 let - 11,24%
36 - 49 let - 44,18%
26 - 35 let - 23,97%
18 - 25 let - 7,87%
Méně neţ 18 let - 3,75%

30

43. Nejvyšší dokončené vzdělání dotazovaných:

Vysokoškolské - 14,52%
Střední s maturitou (event.
Vyšší odborné) - 28,63%
Vyučen, střední bez maturity
- 43,15%
Základní - 11,2%
Neúplné základní - 2,5%

44. Poměr mužů a žen mezi dotazovanými:

ţena - 71,01%
muţ - 28,99%
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