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občanské sdružení zdravotně postižených

Vyhodnocení dotazníkového šetření
určeného čtenářům občasníku Poutník ORFEUS
V návaznosti na předcházející operativní dotazníková šetření k problematice názorů na
sociální ekonomiku a její význam pro zvyšování zaměstnanosti sociálně znevýhodněných
osob, bylo v období červen – říjen 2007 uskutečněno další obdobné šetření, tentokrát mezi
čtenáři občasníku Poutník ORFEUS. Na dotazníky obsahující celkem šest otázek odpovědělo
celkem 50 respondentů, z toho 24 mužů a 26 žen.
Na otázku zjišťující znalost pojmu sociální ekonomika a místo, kde se s ním již setkali
odpovědělo:
ano - 32
ne - 14
nevím - 4
Mezi odpověďmi reagujícími na druhou část položené otázky byly:






výstava non-handicap;
škola;
konference;
odborná publikace;
časopis.

Na otázku zjišťující vztah okolí respondenta k sociální ekonomice odpovědělo:
zcela kladný – 16
spíše kladný – 20
spíše negativní – 4
zcela negativní - 1 nevím – 8
neodpověděl – 1
Na otázku zjišťující názor respondenta zda prvky sociální ekonomky jsou využitelné v rámci
jejich obce (města) při řešení sociální inkluze odpovědělo:
ano – 37

ne – 3

nevím – 10

Někteří z nich rozepsali své stanovisko a mezi nutnými předpoklady pro úspěšnou realizaci
byly uvedeny – opora v zákonech a dostatečné zdroje příslušné obce. Jeden z respondentů
v této souvislosti odpověděl „ ať se každý stará sám o sebe“.
Z hlediska věkového rozvrstvení respondentů je situace v kategoriích následující:
18 až 25 let - 6 respondentů
26 až 35 let – 12 respondentů
36 až 45 let – 12 respondentů
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46 až 55 let – 10 respondentů
56 a více let – 10 respondentů

Z hlediska příslušnosti k cílové skupině je situace následující:
osoby se ZP – 24
matky samoživitelky – 5
absolventi škol bez praxe – 2
osoby předdůchodového věku – 10
etnické menšiny – 3
uprchlík - 1
osoba po výkonu trestu – 0
oběť násilí – 0
ostatní 1
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