Desatero problémů / příležitostí
Kopřivnice 2018
sociologický průzkum
mezi obyvateli Kopřivnice
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A – METODICKÝ ÚVOD
- sociologický průzkum
je správný nástroj

CPU
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research solutions

červen 2011

Mezi stávající způsoby zjišťování postojů a názorů občanů obcí a nacházení odpovědí na
konkrétní otázky / témata / záměry radnice patří:
▪ veřejné ad hoc projednání
▪ anketa (v radničních novinách, na webu radnice / města, na FB profilu obce,
prostřednictvím obecních institucí – knihovny, školská zařízení apod.)
▪ místní / obecní referendum
Každý z těchto postupů má určité (nemalé) nevýhody, které překonává realizace
sociologického průzkumu.
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B – ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRŮZKUMU
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research solutions

červen 2011

Název průzkumu:

Desatero problémů/příležitostí Kopřivnice 2018
– sociologický průzkum

Cíle průzkumu:

Hlavním přínosem projektu je zjištění žebříčku klíčových
témat města na reprezentativním vzorku dospělé populace
města Kopřivnice

Region:

město Kopřivnice

Metoda:

osobní rozhovory (F2F)

Cílová skupina:

reprezentativní vzorek populace města 18+ let

Velikost vzorku:

n=500

Dotazník:

do 5 minut; respondent vybíral 1-3 témata z 14 + 1 volné;
seznam 14ti témat vznikl 30.5.2018
na Fóru „Desatero problémů/příležitostí Kopřivnice“;
konkrétní znění – formulace témat dodal zadavatel

Sběr dat:

2. – 10. června
2018
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Sociodemografické charakteristiky
TOTAL
pohlaví
věk

vzdělání

muži
ženy
18 – 24 let
25 – 34 let
35 – 44 let
45 – 54 let
55 – 64 let
65 a více let
základní

Počet
respondentů
500
242
258
51
82
100
86
79
102
74

vyučen, střední bez maturity

196

střední s maturitou

172

vysokoškolské

58
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C - ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY
- žebříček témat za celou
populaci Kopřivnice

CPU
VOL

strana 8

research solutions

červen 2011

Celkové pořadí témat při zohlednění statistické odchylky (+/- až 0,9 % až 4,3 %)
1.-2. místo
• Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti do 6 let, vč. mobil. WC, pítka a oplocení areálu
• Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení včetně přebudování van na sprchové kouty

3.-5. místo
• Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu
• Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní
• Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

6. místo
• Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

7.-14. místo
• Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka (opravit a doplnit chodníky, upravit stání vozidel – šikmé/kolmé)
• Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity
• Volné téma / volná témata
• Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí
• Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů
• Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulantní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním
• Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK
• Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

15. místo
• Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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n=500

ŽEBŘÍČEK TÉMAT ZA CELOU POPULACI KOPŘIVNICE
REPREZENTATIVNÍ VZOREK 18+ LET (CELKEM)
Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

41,2

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

37,0

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

33,0

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

29,4

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

25,8

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

21,6

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

17,0

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

17,0

volné téma / volná témata

15,6

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

14,6

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

12,0

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

9,4

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

7,8

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

5,8

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
strana 10

n=500

%

1,0

0

10

20

30

40

50

D - VÝSLEDKY PO SOCIODEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCH
- žebříček témat podle pohlaví,
vzdělání a věku
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research solutions

červen 2011

ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA MUŽE
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

38,4

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

37,2

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

32,6

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

28,9

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

26,4

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

20,2

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

19,4

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

18,6

volné téma / volná témata

16,9

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

12,4

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

12,4

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

7,9

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

7,0

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

6,2

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA ŽENY
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

52,7

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

35,7

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

29,1

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

26,4

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

25,2

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

22,9

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

16,7

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

15,5

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

14,7

volné téma / volná témata

14,3

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

11,6

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

11,6

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

9,3

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

3,9

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI SE ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍM
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

37,8

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

36,5

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

29,7

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

25,7

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

24,3

volné téma / volná témata

21,6

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

21,6

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

20,3

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

17,6

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

12,2

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

10,8

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

9,5

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

8,1

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

4,1

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI S VYUČENÍM / STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM BEZ MATURITY
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

40,3

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

39,3

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

34,7

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

34,2

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

23,0

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

19,9

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

18,4

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

17,3

volné téma / volná témta

16,3

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

13,8

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

10,7

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

10,7

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

6,1

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

4,1

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI SE STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM S MATURITOU
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

48,8

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

32,0

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

31,4

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

27,9

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

27,3

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

22,1

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

20,3

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

19,2

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

15,1

volné téma / volná témata

14,5

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

9,3

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

6,4

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

6,4

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

5,2

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

46,6

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

39,7

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

31,0

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

31,0

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

24,1

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

22,4

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

17,2

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

17,2

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

15,5

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

15,5

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

15,5

volné téma / volná témata

8,6

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

5,2

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

5,2

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 18-24 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

43,1

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

41,2

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

39,2

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

27,5

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

25,5

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

23,5

volné téma / volná témata

21,6

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

13,7

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

13,7

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

9,8

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

9,8

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

5,9

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

3,9

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města

3,9

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 25-34 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

69,5

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

29,3

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

28,0

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

26,8

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

25,6

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

19,5

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

18,3

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

15,9

volné téma / volná témata

14,6

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

14,6

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

12,2

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

4,9

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

4,9

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

4,9

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 35-44 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

48,0

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

30,0

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

30,0

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

30,0

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

28,0

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

23,0

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

19,0

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

18,0

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

17,0

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

12,0

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

11,0

volné téma / volná témata

9,0

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

6,0

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

3,0

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 45-54 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

50,0

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

39,5

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

39,5

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

30,2

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

20,9

volné téma / volná témata

19,8

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

19,8

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

16,3

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

14,0

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

12,8

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

10,5

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

8,1

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

8,1

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města

2,3

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 55-64 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

53,2

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

46,8

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

31,6

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

25,3

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

22,8

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

20,3

volné téma / volná témata

15,2

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

15,2

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

13,9

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

11,4

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

10,1

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

8,9

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

8,9

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

2,5

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 65 LET A VÍCE
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

65,7

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

40,2

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

31,4

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení

28,4

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice

23,5

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

17,6

volné téma / volná témata

16,7

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity

13,7

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

11,8

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

10,8

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním

10,8

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

9,8

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

8,8

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

2,9

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

volné téma / volná témata
Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity
Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

18-24

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice
25-34

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti + mobil. WC, pítko, oplocení
18-24 (n=51)

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní

25-34 (n=82)

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka

25-34

35-44 (n=100)
45-54 (n=86)

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

55-64 (n=79)

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

18-24

65+ (n=102)

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů
Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

45-64 let

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulant. sociální služby pro osoby s duševním onemocněním
Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení

65+ let

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města
Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
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Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek
= všechny
respondenty)
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Umístit stručný popis stavu připravovaných
projektů na web města

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky
ZŠ před KDK

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulantní sociální
služby pro osoby s duševním onemocněním (např.
psychoterapeutické sezení)

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a
alobalových odpadů

Přemístit městskou knihovnu z KDK
do budovy ZŠ Náměstí

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na
protinávykové aktivity (např. protidrogový vlak či jiná
interaktivní aktivita)

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka (opravit a
doplnit chodníky, upravit stání vozidel –
šikmé/kolmé)

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a
mládeže

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice
(zatraktivnění prostor výzdobou a rozšíření aktivit
v prostorách vestibulu, chodeb atp.)

Upravit křižovatku ul. Obránců
míru/Francouzská/Školní (přechody pro chodce,
bezpečnostní nasvětlení, doplnění ostrůvků)

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

Zajistit rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního
určení včetně přebudování van
na sprchové kouty (byty pro seniory ul. Česká 320)

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními
prvky pro děti do 6 let, vč. mobilního WC, pítka a
oplocení areálu

TÉMATA DLE STATISTICKY VÝZNAMNÉ ODLIŠNOSTI OD PRŮMĚRU (CELKU)

MUŽI

ŽENY

ZŠ

Vyučen

SŠ s M

VŠ

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

výsledky („stejných“ lidí) jsou posuzovány z hlediska pohlaví, vzdělání,
věku - jedná se o jeden soubor 500 respondentů analyzovaných podle
konkrétních sociodemografických znaků

E – SUMMARY
CPU
VOL
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Nejdůležitějšími se z pohledu obyvatel Kopřivnice (18+) stala dvojice témat –
„Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti do 6 let,
vč. mobilního WC, pítka a oplocení areálu“ (s podporou 41 %) a se 37 % téma „Zajistit
rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení vč. přebudování van na sprchové
kouty (byty pro seniory ul. Česká 320)“. Tato témata jsou z pohledu obyvatel Kopřivnice
statisticky významně důležitější než ostatní témata - tedy jsou to ta témata, která by
mělo město řešit přednostně.
Další trojici témat (s náskokem před 6. tématem) v žebříčku důležitosti dle hlasů
obyvatel Kopřivnice tvoří „Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu“ (33 %), „Upravit
křižovatku Obránců míru/Francouzská/Školní (přechody pro chodce, bezpečnostní
nasvětlení, doplnění ostrůvků)“ (29 %) a „Oživit vnitřní prostory Kulturního domu
Kopřivnice (zatraktivnění prostor výzdobou a rozšíření aktivit v prostorách vestibulu,
chodeb atp.)“ (26 %).
Šesté v pořadí je téma „Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže“ (22 %).
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Další 4 témata získala hlasy v rozmezí 6 – 17 % obyvatel Kopřivnice. Jsou to: „Řešit
dopravní situaci u MŠ Jeřabinka /opravit a doplnit chodníky, upravit stání vozidel –
šikmé/kolmé)“, „Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové
aktivity“ (obě témata shodně 17 %), „Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ
Náměstí“ (15 %), „Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů“
(12 %).
Méně než 10 % hlasů mají pak témata „Zajistit vznik pobytové/terénní /ambulantní
sociální služby pro osoby s duševním onemocněním“ (9 %), „Obnovit hromadné
poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK“ (8 %), „Zvýšit účast zastupitelů na veřejných
akcích města (6 %). Nejslabší podporu (1 %) má téma „Umístit stručný popis stavu
připravovaných projektů na web města“.
Možnosti naformulovat vlastní téma (mimo seznam z VF) využilo 16 % respondentů (78
osob). Nejčastěji (14x) se jednalo o požadavky na zlepšení možností parkování, dále šlo
o témata týkající se podpory programů pro seniory – péče, zábava, kultura (11x), 9x
bylo spontánně zmiňováno téma bezdomovectví, drog a obecně bezpečí a kriminality,
8x byly vznášeny připomínky k úklidu města, 7x pak byla navrhována témata týkající se
dětí a mládeže. Shoda v ostatních tématech (pejskaři, chodníky, sportovní vyžití,
kulturní vyžití, byty a sociální politika aj.) byla vždy u právě pěti respondentů.
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Nejmladší věková kategorie 18 - 24 let je ve svých prioritách zaměřena zejména na
volný čas: nejvýraznější (statisticky významně vyšší než u jiných věkových skupin) je její
podpora úpravy a modernizace interiéru Domu dětí a mládeže a obnovy hromadného
posledního zvonění pro žáky ZŠ před KDK. Nicméně TOP tématem je dětské hřiště na
sídlišti Korej.

I respondenti věkové kategorie 25 - 34 let vybrali jednoznačně nejčastěji téma dětského
hřiště na sídlišti Korej, a to se statisticky významným náskokem před dalšími tématy
(+40 p.b.).
Obdobně i pro občany ve věkové skupině 35 - 44 let byla nejdůležitější výstavba
dětského hřiště na sídlišti Korej. Náskok před skupinou dalších témat je nižší (8 p.b.) než
u předchozí věkové kategorie, nicméně i zde se jedná o jasné vítězné téma (další
témata jsou velmi vyrovnaná).
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Občané Kopřivnice ve věku 45 - 54 let dali významně nejvíce hlasů požadavku zvýšit
četnost svozu tříděného odpadu. Dalšími dvěma významnými tématy je téma
vybudování dětského hřiště na sídlišti Korej a požadavek na úpravu křižovatky Obránců
míru/Francouzská/Školní.
Věková kategorie 55 - 64 let na první místo klade rovněž statisticky významně nejčastěji
požadavek zvýšit četnost svozu tříděného odpadu. Druhé téma v pořadí je pak zajistit
rekonstrukci koupelen v bytech zvláštního určení a třetí pak úprava křižovatky Obránců
míru/Francouzská/Školní.
V nejstarší kategorii lidí nad 65 let se jednoznačně (statisticky významně)
nejdůležitějším tématem jeví rekonstrukce koupelen v bytech zvláštního určení. Pro
toto téma hlasovaly dvě třetiny (66 %) respondentů nad 65 let. Na druhém místě pak u
této věkové skupiny skončil požadavek zvýšit četnost svozu tříděného odpadu.
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