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občanské sdružení zdravotně postižených

Vyhodnocení dotazníkového šetření
„OBCE“
Při příležitosti zaslání další informace o postupu realizace projektu HEFAISTOS obcím III
typu a zaslání sborníku z mezinárodní konference „Sociální ekonomika“ byl rozeslán se
žádostí o vyplnění dotazník s cílem zjistit posun v názorové hladině zainteresované veřejnosti
na problematiku sociální ekonomiky. Na uvedenou žádost reagovaly pouze 4 subjekty,
z nichž však pouze tři zaslaly nazpět vyplněný dotazník. Městům Čáslav, Litovel a Moravský
Krumlov bychom proto touto cestou chtěli poděkovat za jejich aktivitu.
První položená otázka byla zaměřena na zjištění, které cílové skupiny jsou v obci (městě)
nejvíce ohroženy sociální exkluzí a jak vysoké je procento jejich nezaměstnanosti:
 Čáslav

nemají potřebné informace, možnost získat je na příslušném
Úřadu práce;

 Litovel

osoby se zdravotním postižením, 93 %;

 Moravský Krumlov

drogově závislí, 95 % ;
osoby se zdravotním postižením, 90 %;
osoby vracející se z výkonu trestu, 90 %;
matky samoživitelky, 60 % ;

Druhá položená otázka byla zaměřena na zjištění, zda se měli možnost v posledních dvou
letech zúčastnit se nějaké akce vysvětlující pojem sociální ekonomika a v kladném případě
jaké a který pracovník (funkce) se ji zúčastnil:
 Čáslav

ne;

 Litovel

ne, ale jako vedoucí sociálního odboru vyplňoval dotazník, který
byl zaměřen na otázky co je to sociální podnik, způsob
financování a pod.;

 Moravský Krumlov

ne;

Třetí položená otázka zjišťovala zda informace obsažené v zaslaném sborníku z mezinárodní
konference byla pro ně přínosná a v jakém smyslu:
 Čáslav

ano,některé informace mohu použít ve výboru pro sociální práci

 Litovel

ano,získané informace budou možná využity v rámci KPSS do
kterého je město zapojeno;

 Moravský Krumlov

spíše ano, poskytuje základní orientaci v problematice, informuje
o stavu, nedostatcích, nastiňuje vývoj a možná řešení, umožňuje
srovnávání s jinými zeměmi a získání zkušeností;
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Čtvrtá položená otázka byla zaměřena na zjištění jaký mají lidé v daném okolí vztah
k sociální ekonomice:
 Čáslav

zcela negativní, lidé neznají pojem sociální ekonomika;

 Litovel

bez určení, podle názoru 99 % lidí neví co je sociální ekonomika
nebo co je sociální podnik a jeho klady a výhody pro občany;

 Moravský Krumlov

spíše kladný, uvědomění si problému a snaho ho řešit, byť
v rámci možností malé obce a ne ve vztahu ke všem cílovým
skupinám ohroženým sociálním vyloučením;

Pátá položená otázka chtěla zjistit názor na to, zda sociální ekonomika je využitelná
v působnosti dané obce při řešení sociální inkluze a zvyšování zaměstnanosti sociálně
vyloučených skupin obyvatelstva:
 Čáslav

bez odpovědi;

 Litovel

určitě ano, ale vznikem a činností těchto podniků, firem se musí
od samého začátku zabývat lidé, kteří jsou v dané oblasti
vzdělaní;

 Moravský Krumlov

spíše ano, domníváme se, že je v určité modifikované podobě;
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