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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556161000&usg=AOvVaw1GmpqryDqMt-b-C2pveAh4
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *
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Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

nemyslím, do 1 mil Kč?

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

nevím

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.
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nemocnici, MŠ, ZŠ, hřiště, VČ aktivity, slevy pro rodinu, akce...

aktivity pro mladé

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné: spolupráce města s mládeží, participace, podpora iniciativy

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *
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není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné: více možností sportovního vyžití na sportovištích škol, klubů

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556194000&usg=AOvVaw1dkbeFLo-OV_-ghWrn2UnW
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

více strážníků MP v ulicích

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556227000&usg=AOvVaw3sRVhDj6K3S85uQBzHL7WT
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

odborníci a zástupci poskytovaných služeb

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné: na uceleném webu

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

pro mladé rodiny cenově nedostupné

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

vyšší činnost MP, ošetření situace na sídlišti B, zvýšení bezpečnosti v parcích - feťáci

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

podpora slaďování rodinného a pracovního života

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556257000&usg=AOvVaw0evLeOlCPsdvY6pQILfa99
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

zástupci z lokalit a poskytovatelů služeb

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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aplikace v mobilním telefonu

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Myslím, že tato výstavba nepatří do této tématiky. To je pro jinou sortu, již velmi dobře finančně 
zabezpečených rodin.

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Kamerový systém na hřištích se záznamy

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Osobně vnímám kvalitní péči o děti pouze u vybraných soukromých školek a škol, kde mají pracovníci 
lepší podmínky pro svou práci. Státní školství je zastaralý aparát, který zaslouží změnu v mnoha 
ohledech.

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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Nedostatečná propagace již stávajících služeb - jako např. aktivit pro rodiče s děti a samotné děti. Dále 
chybí komunikační nástroj, který obeznámí hledajícího se všemi možnostmi na všech úrovních (např.: 
těhotná žena - nabídky předporodních kurzů, laktační poradkyně, dula, porodní přání, právní otázky - 
poradenství, cvičení v těhotenství, atd...)

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *
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není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Myslím, že by měla tato anketa být vyplněna větším množstvím lidí.

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556286000&usg=AOvVaw1uRudoU2S8H2RvjIPeIzOy


23.11.21 16:40 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC7… 44/385

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

zástupci z řad různě finančně situovaných rodin, poskytovatelé služeb, odborníci, zástupci města, 
správci z panelových domů, ředitelé/ky škol/školek, nezávislý pozorovatel (mentor, kouč)

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:
vyhovuje mi setkání na sídlištích - mělo by se konat i v přilehlých obcích co spadají pod
město - zapomíná se na ně.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *
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Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:
Souhrnný kalendář všech akcí, které se dějí ve městě. Web, kde budou uvedeny v jednom
všechny služby s nabídkou základní činnosti a to včetně všech sportovních či jiných
místních klubů.

Více informací v novinách a dávat je např. 2x za rok do schránek všem lidem - zdarma s nabídkou 
možností odebírat je pravidelně. Případně udělat noviny i elektronicky a dostupné aktuálně - třeba i s 
malým poplatekem.

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Zrovna byt nepotřebuji a momentálně to neřeší ani mé děti... nemám tedy představu. Ale preferovala 
bych spíše výstavbu bytových či řadových domů s mini zahrádkou. Budou cenově dostupnější a vejde se 
jich více než rodinných domů.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.
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Ohlídat chuligány... nemám žádnou špatnou zkušenost. Zamykání nevidím jako řešení.

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.



23.11.21 16:40 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC7… 49/385

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné: Vytváření přátelského a ne konkurenční prostředí.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Dobře vedené předškolní vzdělávání. Vzdělávání rodičů, prostor pro sociální kontakt a výměnu 
zkušeností. Dostupnost zdravotní péče a to i té poradenské. Sociální a psychická pomoc v tíživé situaci 
a to hlavně její dostupnost bez dlouhých čekacích termínů. 

Denní péče o nemocné děti například u matek samoživitelek či rodin v těžké tíživé situaci. Myšleno - 
rodiče potřebují chodit do práce a děti mají pořád rýmu.... prarodiče hlídat nemohou a ve školce je 
nevezmou. Možná menší kolektivy pro častěji nemocné děti. Odlehčovací služba pro postižené děti - 
třeba nějaká je, jen to nevím.

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *

Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné: dostupné doučování pro děti

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:
důležité je asi všechno, ale aby se to dalo vše zvládnout. Větší dostupnost všeho i pro
přilehlé obce. Dostupná sauna pro veřejnost. (Ve sportovní hale je to jen na objednání).

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné: dítě vítáno

Setkání na sídlištích by se mělo upřesnit, které celé oblasti se to týká. Lidé od řeky či z města nejsou 
sídliště a to se týká i přilehlých obcí.

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556316000&usg=AOvVaw0AtsyqVMnuHphELF1cTefR
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

nevim

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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-

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

ne

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

-

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.



23.11.21 16:40 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC7… 59/385

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

-

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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-

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

-

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556348000&usg=AOvVaw00PTwdzyam1rH9bvGTLKw9
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

výběr zástupců z lokalit

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

do max 1300,- m2

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

pravidelné kontroly MP

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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hřiště pro děti, je jich málo

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556381000&usg=AOvVaw3jZOWNOnp5lVT_x3tST7Zc
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

zástupce rodičů, zástupce aktivních NNO v dané oblasti

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

větší aktivita MP

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

dostupná a široká nabídka služeb

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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aktivity pro mládež

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556416000&usg=AOvVaw2LQ7hdeFyTQ7_Fw2ze1HAQ
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

2 500 000 za byt - Myslím si že dává větší smysl stavba větších bytových komplexů, než rodinných 
domků a to nemluvím o jedné budově, ale ideálně více. Nájmy jsou tu vysoké v porovnání s Kláštercem 
či Chomutovem a výstavba několika desítek bytů by zajisté pomohla a také by dala možnost růstu 
Kadaně.

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Myslím si, že Kadaň je momentálně bezpečná dost.

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Za mne jako mladého člověka si Kadaň vede v oblasti bezpečnosti a služeb dobře. Větší problém vidím v 
tom, že tu pro lidi kolem 18-30 let není co dělat a většina z nich poté uteče do větších měst. Nevím, co 
by s tím šlo udělat, možná kdyby se v Kadani otevřela například univerzita (což chápu že se asi jen tak 
nestane) Občas mi přijde, že v rámci bezpečnosti se město mění takovým způsobem, aby nebylo možné 
se nikde večer sejít ve skupince, všude je z dálky vidět a hlídáno policisty - Zajišťuje větší bezpečnost, a 
je vhodné pro rodiny, ale po jisté hodině je z Kadaně mrtvé město kde nepotkáte živáčka a to spoustu lidí 
odrazuje od žití zde.  Myslím si, že by se na takové lidi nemělo hledět jako na odpad a naopak by se měl 
noční život v Kadani podporovat - nemyslím finančně, spíše to brát jako faktor a nebavit se jenom o 
dětských hřištích.

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556451000&usg=AOvVaw1dyrS7vrm7XvY2lDptvSRN
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Někdo kdo zná problematiku města

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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X

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Myslím,že pro nás nedostupné

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Pravidelné kontroly MP,proškolený preventista

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Přístup v nemocnici,ve školkách

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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X

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

X

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556485000&usg=AOvVaw0JIgsNgQjoNdSL4KCUk4to
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kdokoliv, jsi má zájem

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné: Na webu

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Vše zmíněné

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Erudovaný personál, neustále se vzdělávat. Zdejší pediatrie a např. Dětská neurologie a fyzioterapie jsou 
dost zastaralé. Dnes už jsou nové informace, postupy.

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné: Veřejné budovy dostupné s kočárkem (městský úřad, knihovna,

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556518000&usg=AOvVaw0hRPPhN0qTIg2UeKmDVXV-
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Pravidelné kontroly

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Lepší dostupnost dětské pohotovosti (časový rozsah)

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556551000&usg=AOvVaw1zepVwhfRT5bT2L98a-QK0
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Zástupci z lokalit

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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Ne

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Pro mladé super

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Hlídky v lesoparku

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?



23.11.21 16:41 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC… 131/385

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556581000&usg=AOvVaw393RWXtuttqhSor-2g6ZVD
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

odborník a zástupce lokality

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

pokud by to bylo do dvojnásovku obvklého náj. nytu, tak ano. CCa 11tisíc

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Více hlídek MP po městě a ve vytipovaných lokakitách

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné: na akcích města

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

dostupnost bez rozdílů

nic

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556613000&usg=AOvVaw30ShBiXoXm_aqgkucHrZgv
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Nemel by být. 

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Ne

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Dodržování řádu 

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné: Poskytnuti prostor pro činnosti

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Dostupny lekar, skolka, skola

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556645000&usg=AOvVaw3L_KmWatwejKvhnAh_ycnK
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Zástupců poskytovaných služeb 

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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Ne

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Snad ano

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Dozory uz jsou a kamery  také dal nevím 

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.



23.11.21 16:41 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC… 159/385

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Spoustu aktivit pro děti, jejich bezpečnost především 

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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Zatím nic 

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556680000&usg=AOvVaw20Pzuk0ieukhUmiHKVJs7H
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Vyber zastupcu z lokalit a poskytovatelu sluzeb

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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Besedy se zástupci města a poskytovateli formou kulturních akci zaměřených na rodinu

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Byt 3+1 do 2.000.000,-Kc Rodinný dům do 4.000.000,- Kc

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Trvalý dozor a zamykání na noc

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Kvalitní péči by měl zajišťovat kvalitní personál na jednotlivých  pracovištích, dostatek odborníků a kratší 
terminy objednávání ke specialistům

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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Nedostatek míst ve školkách,  nedostatek dětských skupin, 

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné: Školní kluby

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556711000&usg=AOvVaw2zShz-zFfYs3n_NUaofW-X
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

kontroly MP

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556743000&usg=AOvVaw2m7hOZVeP0T1yuLkkXvQsO
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Zástupci poskytovaných služeb

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné: Fb stránka

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Vzhledem k růstu cen nemovitostí si myslím, že pro mne nebude cenově dostupná.

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Dozory na hřištích, kontroly funkčnosti hřišť, kontroly MP, zamykání. 

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné: Nabídka zájmových kroužků v NNO

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556773000&usg=AOvVaw2vHRjwjGf1xvjd_B43EkSC
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Zástupce z organizace,který se službami pro rodiny v největší míře zaobírá

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Ne

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Bezpečné přechody pro chodce!

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Mít možnost si vybrat,kam dítě umístim.

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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Jesle

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *



23.11.21 16:41 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC… 203/385

možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556809000&usg=AOvVaw0Y_sXydpwnn7sJrnsKOyIy
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Možná i někdo z řad školek🤔 

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:
Chybí mi na webu informace, co se týče nabýdky jeslí, MŠ, ZŠ, SOU atd. Prostě takový
přehled co Kadaň nabízí rodinám.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *



23.11.21 16:41 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC… 206/385

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Asi pro nás vzhledem k současným hodnotám, příjmům a věku dostupná nebude. Leda, že by se 
korigovala výše splátek a úroků ale to si řídí banky:-(.

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Vše co píšete vítáme, vždy se najdou vandalové kteří dokážou pobyt na hřišti znepříjemnit.

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.
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Důvěra, spoleh, upřímnost a komunikace. Je smutné když člověk neví kdo mu vlastě hlídá dítě. 

My jsme v Kadani spokojeni.

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *
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není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné: Cyklopark by jistě mladí uvítali.

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Skvělý nápad, tímto způsobem zjistit zájem občanů.

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556840000&usg=AOvVaw0ZthkJncfQfESdw99bf11Y
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné: Moznost spojit se pres facebook s odpovednou osobou

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

O dům bych se nechtěla starat, nemám na to čas a prostor.

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Víc vidět MP ve městě

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Kvalifikovaní pracovníci na místech práce s dětmi

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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Alternativy státních školek… montessori, Waldorfská apod.

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556870000&usg=AOvVaw2pzfgvFNOMn5Ww1OAkoRea
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Nevím 

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Kontroly policii

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.



23.11.21 16:41 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC… 231/385

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556906000&usg=AOvVaw0LGRiPDQjMFxcR05OvtG0i
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

nevím 

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556944000&usg=AOvVaw3J1Ivkp0HL0nhJvhtQPdkH


23.11.21 16:41 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC… 246/385

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Aktivní účastníci

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Nebude

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Více pochůzkářů

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685556976000&usg=AOvVaw2Te0lSFoZn9XBzBlcQDoI8
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Rodiče patřící dorůzných věkových i finančních, vedení školek a škol, zástupci  volnočasových klubů. 
Vedení z města.

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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Setkání na sídlištích dělat i na vesnicích spadající do správy města Kadane

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Doufám,  že byty budou cenovéě dostupnější i pro střední třídu.

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Asi průběžná kontrola MP. Osobně nemám žádnou špatnou zkušenost.

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.



23.11.21 16:41 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC… 260/385

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Vstřícné a dostupne jesle i školky. Dostupná lékařská péče, možnost volnočasových aktivit, prostor pro 
setkávání a sdílení zkušenosti.

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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 Psychologové a terapeuti.

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557010000&usg=AOvVaw1Dub7WGPgSn_k2iEm46NZj
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Ten kdo se zabývá prorodinnými aktivitami a sdružuje tyto lidi prostřednictvím nějakého spolku

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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Stanovení jedné kontaktní osoby z řad zástupců vedení města, která bude komunikovat s veřejností a 
řádně tuto možnost zpropagovat.

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

RD již vlastním

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Hlídky tvořené terénními pracovníky i z řad minoritních etnik - dohled na pořádek v sociálně slabších 
lokalitách.

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Krom dostupné kvalitní zdravotní péče, určitě široká nabídka sportovního a kulturního vyžití.

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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Podpora nadaných studentů, zahraniční stipendia, malá nabídka mimoškolních vzdělávacích aktivit. 
Malá podpora menších sportovních klubů a spolků.

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *
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není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557037000&usg=AOvVaw0gcRJBzzluMkJnXjShht4q
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Rádi bychom chtěli dům v této lokalitě. Akceptovatelné cena by byla určitě taková, co bude pod 2000 Kč 
za m2. 

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Dozor je dobrý, ale aby opravdu hlídal dodržování pravidel. 

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.



23.11.21 16:41 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC… 281/385

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557065000&usg=AOvVaw2IchwXopZxWCb5Q2L0xmiQ
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Hlavně osoba, která tomu rozumí a půjde si za svým cílem.

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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Ani ne. 

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Dostupná v tomto regionu asi těžko. Ceny bytů rapidně stoupají a nové bydlení se stává více nedostupné 
pro mladé lidi i střední generaci. 

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Pravidelné kontroly MP, případně asistentů prevence. Kamerové systémy. 

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

V co nejvyšším možném stupni se spoluprácí s rodinou. 

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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Touto tématikou se nezabývám, tak nedokážu odpovědět. 

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Dotazník je vypracován smysluplně a sem sám zvědavý, kolik lidí dotazník vyplnilo a jaké bude 
vyhodnocení dotazníku.

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557093000&usg=AOvVaw1XWYduQ6NZs3Xm9O2PxLxy
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

ne

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

mp

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557120000&usg=AOvVaw066pX7crU0XP0SjtIXQSFv
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Všichni zmiňovaní

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

Ne

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Zamykání, hlídání před vandaly 

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Zdravotní péče, nabídka volnočasových aktivit, kvalitní vzdělání 

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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Hřiště v Rosweltovych sadech 

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557150000&usg=AOvVaw2VQU05YZVwu-E_hICoCsm1
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

kdokoliv, kdo má zájem ze všech jmenovaných kategorií, zástupci organizátrorů aktivit pro rodinu

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné: Přehledná nabídka prorodinných aktivit na webu města

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné: školy, MŠ, PPP, atp...

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

nemám názor

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

cítím se zde bezpečně

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

víceméně je téměř vše jmenováno v dotazníku

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné: Hudební škola YAMAHA

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné: legalizace cachtání na Studentském náměstí (bez ohledu na rasu)

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné: lásku, toleranci, vzájemnou úctu :-)

inzerovaných pět minut je málo, vzala jsem to letem světem, ať žije Radka z. s.

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557182000&usg=AOvVaw3xE4fALu5EmX4StlGAJX4P
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Není uvedeno, o kolik zástupců by se jednalo. Každopádně by to měl být člověk, který dané věci(záměrně 
neužívám slovo problematika)rozumí a využila entusiasmu mladých lidí. 

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Souhlasím s návrhy v Poznámce.

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné: Neumím posoudit některá opatření z hlediska jejich využití.

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Nespoléhat pouze na město, ale vytvářet si vlastní rodinné volnočasové aktivity (výlety, setkávání se s 
přáteli apod.).

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557220000&usg=AOvVaw0jCrD8SgsM6jsUIRpamKxB
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

ne

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

hlídky na béčku

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

ne naší nemocnici

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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nemocnice

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557250000&usg=AOvVaw0gVaqcEFbGeesE_zQVMLM0
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

ne

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Větší klid na sídlišti B, například abych se tam nebál pustit dceru projít samotnou 

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557281000&usg=AOvVaw0y90g3yVMqHILHj9oKK7d4
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

Zamykani a kontroly MP

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557311000&usg=AOvVaw28_KI8cygWbTc7ScqTQdhw
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

již předem je rozhodnuto kdo získá, každopádně dávám přednost bytovým domům, byty opravdu chybí 
(komerční nájmy jsou pro mne nedostupné)

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

pravidelné kontroly MP

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

dostupnost zdravotní péče, vzdělávání a bezpečné prostředí

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.



23.11.21 16:42 Kadaň - město pro rodinu

https://docs.google.com/forms/d/1qD22wVMoP5ubndm4eNqoLfX6s96SmU2MLyY8AD-ic4s/edit?fbclid=IwAR0aSEt9q4l2cJ4tRnIYB38u3PxC… 374/385

udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nejméně důležitá

1 2 3 4 5

nejvíce důležitá

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

Kadaň - město pro rodinu
Zapojte se do anonymní ankety o úrovni kvality života rodin v Kadani. Město Kadaň chce zapojit rodiny 
do dialogu o službách pro rodiny s dětmi, předávat informace o prorodinných aktivitách srozumitelnou 
formou a usnadnit komunikaci s úřadem a se školami. Moc si vážíme vašeho času na vyplnění. 
Děkujeme. 

Materiál, ze kterého dotazník vychází naleznete pod odkazem 
https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?
usp=sharing&ouid=100044955435015625236&rtpof=true&sd=true 

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina *
Pozn. Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o
prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích *
Pozn. Dvakrát ročně setkání na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti).

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový nástroj
s informacemi o aktivitách pro rodiny *
Pozn. Vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií k lepší
informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/14U0tHhU1qdXpFYl3EpYND5QOk85rFADP/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D100044955435015625236%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1637685557342000&usg=AOvVaw3AYxYc9hf36YVYJh9fnnwB
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minimálně

1 2 3 4 5

pravidelně

výběr zástupců z lokalit

pravidelný chat např. se starostou

přehledný web města s kontakty na odpovědné pracovníky v oblasti prorodinné politiky

Jiné:

Kadaňské noviny

TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v událostech)

Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách

Jiné:

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Poradní orgán
starosty (pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města ke
zlepšování podmínek života ...) *
Pozn. Pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata z oblasti
rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd.

Kdo by podle vás měl být zástupcem v takovémto poradním orgánu? (kdokoliv, kdo má
zájem; výběr zástupců z lokalit, z věkových skupin; účast odborníků; zástupců
poskytovaných služeb....?)

Které další možnosti komunikace byste uvítali? *

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny? *
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minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých *
Pozn. Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších odborných a
vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí pomoc při svízelných
životních situacích. Vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště zaměstnání,
návrat absolventů středních a vysokých škol atd.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)
Pozn. Nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 120
bytů, počet se stále zvyšuje).

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, zejména po rozvodu manželství
přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití nastavit přísná kritéria sociálního šetření.
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nepotřebuji

1 2 3 4 5

už se těším

pro mladé rodiny s dětmi určitě

nepotřebuji

1 2 3 4 5

měl by být samozřejmostí pro
každého

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

Myslíte, že pro vás bude cenově dostupná? -Výstavba nových bytových a rodinných domů
(plánované na Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej) - napište váš názor,
očekávanou akceptovatelnou cenu apod.

Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou po
týdnu)
Pozn. Vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi. Krizový byt na hradě s placením
nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace (využijí v průměru 3-4 rodiny za rok).

Využili byste Sociálně prostupné bydlení? (byty v Prunéřově s levnějším nájmem, na
přechodnou dobu, s podmínkou sociální spolupráce a posunu do Kadaně)
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nevyužil

1 2 3 4 5

rozhodně potřebná služba

minimální

1 2 3 4 5

maximální

dozor na klíčových hřištích

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení
(1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná hřiště,
pravidelné společenství vlastníků apod. *
Pozn. Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. Smyslem této priority je podpořit
pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště.

Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě? *
Pozn. Aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích, např. dozor na klíčových hřištích dle potřeby
(zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů *
Pozn. Kadaň chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech
stupňů a oborů.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské obory
pro slabší děti) *

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města *
Pozn. Vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je určeno pro začínající
podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a zkvalitnění stávajících služeb, dotační
titul na podporu podnikání.

Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS) *
Pozn. Vytváření podmínek pro návrat studentů v nedostatečně personálně zastoupených oborech (např. zdravotnictví,
školství, složky IZS). Příklady aktivit, které naplňují opatření: nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního
závazku v organizacích města či dalších potřebných službách s přihlédnutím k prospěchu.

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků? *
Pozn. Vypsání nového dotačního titulu.
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vůbec ne

1 2 3 4 5

rozhodně ano

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odměny dobrovoníků apod

možnost propagace služeb zdarma v městských informačnícíh kanálech

Jiné:

minimálně

1 2 3 4 5

maximálně

vše od možnosti a podpory vzdělávání i volnočasových aktivit

Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.) *

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat? *

Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk *
Pozn. Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří mezi
nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ uděleným
organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. Město vnímá jako ideální předškolní
péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého roku lze využít stávající síť mateřských škol.

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?
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nemohu říct ,nemám přehled ,mám již dospělé děti 

podpora porodnice

laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku věku)

dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách

dostupnost mateřského centra ve městě (volnočasové a rozvíjející aktivity pro rodiče s malými
dětmi)

dostupnost plavání kojenců a batolat ve městě

dostupnost volnočasových aktivit pro děti od 3 let

dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti

dostupnost sportovních aktivit pro děti

dostupnost aktivit pro mládež

zvýhodněné vstupné pro rodiny

možnost získání euroklíče (k veřejným toaletám pro rodiny, hendikepované...)

Jiné:

není potřeba

1 2 3 4 5

rozhodně ovlivňuje kvalitu života

Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

Které opatření kvalitní péče ve městě jsou pro vás důležitá, dopište i vlastní možnosti *

Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny *
Pozn. Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují okolnosti
ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce rozšířit možnosti trávení
volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je podpora institucí zabývajících se prací s
mládeží.
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udržování dětských hřišť a sportovišť

nabídka zájmových kroužků v DDM

nabídka zájmových kroužků v ZŠ

nabídka zájmových kroužků v SŠ

optimalizace hřišť pro kolektivní týmové hry

zanesení hřišť do mapových portálů

zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro VČ aktivity a sport (př. u ZŠ)

dětské koutky na akcích města

nová veřejná místa k trávení společného času (př. griliště)

cyklostezky

koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s dětmi

nabídka aktivit pro mladé - VČ klub apod.

celoroční plavecký bazén

zimní běžkařské trasy blízko města

parkové a lesní stezky pro děti

bikepark pro cyklisty velké i malé

půjčovny pomůcek pro sport, trávení VČ

lodičky na rybníku v lesoparku

více chodníkových her (nakreslených)

lepší využití Svatého kopečku (stezky, stále aktivity pro děti apod.)

možnost veřejného koupání u řeky

lepší vybavení koupaliště Prunéřov

Jiné:

Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh. *
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možnost částečných úvazků rodičů

možnost služby krátkodobého (po)hlídání dětí (při návštěvě úřadů, lékařů, dalších služeb)

dětské koutky v restauracích, na úřadech apod.

Jiné:

Tento formulář byl vytvořen v doméně RADKA z. s..

Co potřebujete dále na podporu rodiny? *

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

