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40 odpovědí

Přijímá odpovědi

Určete důležitost priority 1: Komunikace město - rodina

40 odpovědí

Souhrn Otázka Individuální

1 2 3 4 5
0

5

10

15

1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %)
2 (5 %)

8 (20 %)

14 (35 %)
15 (37,5 %

Kadaň - město pro rodinu

Otázky Odpovědi 40 Nastavení
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Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Setkávání na
sídlištích

40 odpovědí

Jak moc využíváte nebo byste využili opatření ke komunikaci s městem: Internetový
nástroj s informacemi o aktivitách pro rodiny

40 odpovědí

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20
20 (50 %)

11 (27,5 %)

4 (10 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

5 (12,5 %)

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %) 1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %)

10 (25 %)
11 (27,5 %)

17 (42,5 %
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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 ...)

40 odpovědí

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....?)

26 odpovědí

výběr zástupců z lokalit

odborníci a zástupci poskytovaných služeb

zástupci z lokalit a poskytovatelů služeb

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

nevim

zástupce rodičů, zástupce aktivních NNO v dané oblasti

Někdo kdo zná problematiku města

Kdokoliv, jsi má zájem

Zástupci z lokalit

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

8 (20 %)

4 (10 %)

19 (47,5 %)

6 (15 %)

3 (7,5 %)
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Které další možnosti komunikace byste uvítali?

39 odpovědí

Kde byste chtěli mít přístupné informace o aktivitách pro rodiny?

39 odpovědí

0 10 20 30 40

pravidelný chat např. se starost…

přehledný web města s kontakt…

vyhovuje mi setkání na sídlištíc…

Fb stránka

Chybí mi na webu informace, c…

Moznost spojit se pres faceboo…

Přehledná nabídka prorodinnýc…

veřejné kontakty kompetentníc…

8 (20,5 %)8 (20,5 %)8 (20,5 %)

36 (92,3 %)36 (92,3 %)36 (92,3 %)

1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)

1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)

1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)

1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)

1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)

1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)

0 10 20 30 40

Kadaňské noviny
TV Focus

Aplikace Česká obec (např. v u…
Na sociálních sítích města

Na výlepových plochách
na uceleném webu

Souhrnný kalendář všech akcí,…
Na webu

školy, MŠ, PPP, atp...
IC a další veřejná místa - letáčky

17 (43,6 %)17 (43,6 %)17 (43,6 %)

14 (35,9 %)14 (35,9 %)14 (35,9 %)
16 (41 %)16 (41 %)16 (41 %)

31 (79,5 %)31 (79,5 %)31 (79,5 %)

13 (33,3 %)13 (33,3 %)13 (33,3 %)
1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)
1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)
1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)

1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)
1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)
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Máte nějaké další návrhy ke komunikaci?

11 odpovědí

Určete důležitost priority 2: Podpora bydlení mladých

40 odpovědí

Ne

aplikace v mobilním telefonu

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.

-

X

Besedy se zástupci města a poskytovateli formou kulturních akci zaměřených na rodinu

Setkání na sídlištích dělat i na vesnicích spadající do správy města Kadane

Stanovení jedné kontaktní osoby z řad zástupců vedení města, která bude komunikovat s veřejností
a řádně tuto možnost zpropagovat.

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %)
8 (20 %) 8 (20 %)

23 (57,5 %
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Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Startovacího bytu (možnost pronájmu menšího
městského bytu na cca 10 let)

40 odpovědí

Jak moc je podle vás potřebná možnost Sociálního bytu pro samoživitele v nouzi (po
rozvodu, na dobu určitou po dobu studia dětí apod.)

40 odpovědí

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

2 (5 %)
3 (7,5 %)

5 (12,5 %)

12 (30 %)

18 (45 %)

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %) 4 (10 %)

13 (32,5 %)

22 (55 %)
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Jak je pro vás potřebná Výstavba nových bytových a rodinných domů (plánované na
Jihovýchodní Předpolí, u Vinohrad, komerční prodej)

39 odpovědí

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.

32 odpovědí

ne

Ne

nemyslím, do 1 mil Kč?

pro mladé rodiny cenově nedostupné

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

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.

do max 1300,- m2

2 500 000 za byt - Myslím si že dává větší smysl stavba větších bytových komplexů, než rodinných

1 2 3 4 5
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0
10 (25,6 %)

5 (12,8 %)

8 (20,5 %)

6 (15,4 %)

10 (25,6 %
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Jak moc je pro vás důležitá dostupnost Krizového bytu (přechodné ubytování s platbou
po týdnu)

40 odpovědí

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

40 odpovědí
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6 (15 %)

4 (10 %)

9 (22,5 %)
10 (25 %)

11 (27,5 %
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7 (17,5 %)

10 (25 %)

1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %)
2 (5 %)
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Jak využíváte nebo byste využili Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou
bydlení (1x týdně na Správě městských bytů, s místostarostou)

40 odpovědí

Určete důležitost priority 3: Bezpečné prostředí pro rodinu, komunitu - bezpečná
hřiště, pravidelné společenství vlastníků apod.

40 odpovědí

1 2 3 4 5
0

5

10

15

14 (35 %)

8 (20 %)
9 (22,5 %)

3 (7,5 %)

6 (15 %)

1 2 3 4 5
0

10
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30

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
7 (17,5 %)

9 (22,5 %)

24 (60 %)
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Co byste uvítali pro zvýšení bezpečnosti pro rodiny ve městě?

40 odpovědí

Určete důležitost priority 4: Podpora studentů, absolventů a začínajících podnikatelů

40 odpovědí

pravidelné kontroly MP

nevím

více strážníků MP v ulicích

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

Kamerový systém na hřištích se záznamy

Ohlídat chuligány... nemám žádnou špatnou zkušenost. Zamykání nevidím jako řešení.

-

větší aktivita MP

Myslím si, že Kadaň je momentálně bezpečná dost.

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
6 (15 %)

11 (27,5 %)

23 (57,5 %
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Jak je podle vás důležitá podpora absolventů E oborů (2-3leté jednodušší učňovské
obory pro slabší děti)

40 odpovědí

Jak je podle vás důležitá podpora podnikatelů v centru města

40 odpovědí

1 2 3 4 5
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0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
2 (5 %)

14 (35 %)

7 (17,5 %)

17 (42,5 %
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1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %)
2 (5 %)

10 (25 %)

12 (30 %)

15 (37,5 %
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Jak je podle vás potřebné stipendium pro studenty oborů s uplatněním v organizacích
města (zdravotnictví, školy, složky IZS)

40 odpovědí

Jak je podle vás potřebná podpora živnostníků?

40 odpovědí

1 2 3 4 5
0

5

10

15

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 2 (5 %)

12 (30 %)
11 (27,5 %)

15 (37,5 %
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0

5

10

15

20

2 (5 %)
3 (7,5 %)

7 (17,5 %)

16 (40 %)

12 (30 %)
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Jak je podle vás potřebná podpora spolků? = veřejných služeb (NNO, sportovních klubů
apod.)

39 odpovědí

Jakou podporu by podle vás měly tyto služby dostávat?

39 odpovědí

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %) 4 (10,3 %)

10 (25,6 %)

24 (61,5 %

0 10 20 30 40

finanční

morální - spolupráce

bonusovou - např. věcné odmě…

možnost propagace služeb zda…

Vytváření přátelského a ne kon…

na akcích města

Poskytnuti prostor pro činnosti

spolupráce mezi všemi

33 (84,6 %)33 (84,6 %)33 (84,6 %)

29 (74,4 %)29 (74,4 %)29 (74,4 %)

22 (56,4 %)22 (56,4 %)22 (56,4 %)

34 (87,2 %)34 (87,2 %)34 (87,2 %)

1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)

1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)

1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)

1 (2,6 %)1 (2,6 %)1 (2,6 %)
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Určete důležitost priority 5: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk

40 odpovědí

Co si pod termínem kvalitní péče o děti představujete?

25 odpovědí

nemocnici, MŠ, ZŠ, hřiště, VČ aktivity, slevy pro rodinu, akce...

podpora slaďování rodinného a pracovního života

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.

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.

-

dostupná a široká nabídka služeb

Přístup v nemocnici,ve školkách

1 2 3 4 5
0

10

20

30

1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 4 (10 %)
7 (17,5 %)

28 (70 %)
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Co vám v oblasti kvalitní péče o děti ve městě chybí?

20 odpovědí

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

40 odpovědí

aktivity pro mladé

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...)

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.

-

hřiště pro děti, je jich málo

aktivity pro mládež

0 10 20 30 40

podpora porodnice
laktační poradna

dostupné jesle (od 1 roku vě…
dostupná mateřská škola

umístění přebalovacích pultů…
dostupnost mateřského cent…
dostupnost plavání kojenců…

dostupnost volnočasových a…
dostupnost volnočasových a…
dostupnost sportovních aktiv…

dostupnost aktivit pro mládež
zvýhodněné vstupné pro rod…
možnost získání euroklíče (k…
spolupráce města s mládeží,…

dostupné doučování pro děti
Veřejné budovy dostupné s…

Hudební škola YAMAHA
veřejné prostory - parky, lesy…

25 (62,5 %)25 (62,5 %)25 (62,5 %)
19 (47,5 %)19 (47,5 %)19 (47,5 %)

23 (57,5 %)23 (57,5 %)23 (57,5 %)
32 (80 %)32 (80 %)32 (80 %)

15 (37,5 %)15 (37,5 %)15 (37,5 %)
30 (75 %)30 (75 %)30 (75 %)

24 (60 %)24 (60 %)24 (60 %)
29 (72,5 %)29 (72,5 %)29 (72,5 %)
29 (72,5 %)29 (72,5 %)29 (72,5 %)
29 (72,5 %)29 (72,5 %)29 (72,5 %)

30 (75 %)30 (75 %)30 (75 %)
30 (75 %)30 (75 %)30 (75 %)

11 (27,5 %)11 (27,5 %)11 (27,5 %)
1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %)
1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %)
1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %)
1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %)
1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %)
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Určete důležitost priority 6: Podpora volnočasových aktivit pro rodiny

40 odpovědí

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 1 (2,5 %)1 (2,5 %)1 (2,5 %) 4 (10 %)
7 (17,5 %)

28 (70 %)
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Co z opatření na podporu volnočasových aktivit je pro vás důležité? Dopište ev. vlastní
návrh.

40 odpovědí

0 10 20 30 40

udržování dětských hřišť a…
nabídka zájmových kroužk…
nabídka zájmových kroužk…
nabídka zájmových kroužk…
optimalizace hřišť pro kole…
zanesení hřišť do mapový…

zpřístupnění prostranství s…
dětské koutky na akcích m…
nová veřejná místa k tráve…

cyklostezky
koupaliště letní

veřejné akce pro rodiny s…
nabídka aktivit pro mladé -…

celoroční plavecký bazén
zimní běžkařské trasy blíz…
parkové a lesní stezky pro…
bikepark pro cyklisty velké…
půjčovny pomůcek pro sp…
lodičky na rybníku v lesop…
více chodníkových her (na…
lepší využití Svatého kope…
možnost veřejného koupá…
lepší vybavení koupaliště…

koupaliště
více možností sportovního…
důležité je asi všechno, al…
Nabídka zájmových krouž…
Cyklopark by jistě mladí u…
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Co potřebujete dále na podporu rodiny?

40 odpovědí

Chtěli byste na závěr k celému dotazníku cokoliv dodat?

10 odpovědí

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

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.

-

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.
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