“D“ občanské sdružení
Kolik lidí přispívá na charitu?
Tisková zpráva
Většina lidí na Liberecku a Jablonecku přispívá v průběhu šesti měsíců do veřejné sbírky, „na
charitu“. Ukázal to listopadový průzkum společnosti Tima Liberec. Zhruba třetina ze 450 náhodně
vybraných občanů v této době (od května do října) podepsala petici a 12% pracovalo v neziskové
organizaci, která poskytuje služby jiným lidem nebo pomáhá přírodě. „V odpovědích na anonymní
dotazy si však lidé trochu fandí,“ poznamenal ředitel agentury Oldřich Čepelka, „neboť skoro 60%
oslovených tvrdilo, že se zúčastnili posledních krajských nebo senátních voleb a to by
neodpovídalo náhodně vybranému vzorku obyvatel.“
Přesto lidé z občanského sdružení D v Liberci, které průzkum agentuře zadalo, získali cenné
poznatky, které dosud o obyvatelích Liberecka a Jablonecka nikdo neměl. V průzkumu se
zjišťovalo, nakolik se dospělí občané v současné době vzdělávají a zda mají zájem o mimopracovní
tématiku, která spadá pod tzv. občanské vzdělávání. Tedy například o otázky správného sestavení
domácího rozpočtu, bezpečného chování na internetu, předcházení trestným činům nebo domácího
násilí.
Semináře k některým tématům již proběhly a další se chystají. Rovněž o dalších výsledcích
průzkumu vás budeme ještě informovat.
Zprávu podává:
Romana Lakomá, manažerka projektu „Další vzdělávání občanů Liberecka“
tel. 777 098 277

Podrobnější podklady:

Výtah z výsledků
průzkumu k občanskému vzdělávání
Dotazování proběhlo od konce října do 9. listopadu v bývalých okresech Liberec a Jablonec nad
Nisou. Celkem bylo dotazováno 450 osob ve věku 18 – 64 let. Průzkum uskutečnila výzkumná a
poradenská agentura Tima Liberec.
Odpovědi jsou uvedeny v % dotazovaných, kteří odpověděli na danou otázku.
5. V dalším seznamu jsou různé aktivity a akce, které mnohou lidé dělat. Označte prosím všechny aktivity,
kterých jste se v posledních šesti měsících – od května do října - aktivně zúčastnil(a):
Pořadí
1–2
1–2
3
4–5
4–5

přispěl(a) jsem ve veřejné sbírce, na charitu
zúčastnil(a) jsem se krajských a/nebo senátních voleb
podepsal(a) jsem petici
pracoval(a) jsem v neziskové organizaci, která poskytuje služby jiným lidem nebo
pomáhá přírodě
vyhledal(a) jsem si samostatně informace o tématu, které jsem zde označil(a) anebo se
zúčastnil(a) školení, semináře, přednášky na toto téma
zúčastnil(a) jsem se demonstrace v ulicích
zúčastnil(a) jsem se práce v politické straně nebo politickém hnutí
promluvil(a) jsem na jednání zastupitelstva naší obce/města
jsem voleným zastupitelem v obci/městě/kraji

60
59
30
12
13
4
3
2
2

“D“ občanské sdružení
podal(a) jsem stížnost na chování úředníků nebo obchodníků
jiná aktivita nebo akce

7
1

1. V které části Libereckého kraje bydlíte?
Liberec nebo obec v jeho nejbližším okolí ( Mníšek u Liberce, Chrastava)
Jablonec n. N. a nejbližší okolí (Rychnov u JnN, Janov n. N., Bedřichov)
město nebo obec na Frýdlantsku (Frýdlant, Raspenava, Jindřichovice p. S., Nové Město p. S.)
Tanvald a okolí (Smržovka)
Železný Brod a okolí
Hodkovice n. M., Český Dub a okolí (Osečná, Světlá pod Ještědem)
Hrádek nad Nisou a okolí

44
24
8
7
7
6
4

6. Do které věkové skupiny patříte?
18–24 let
25–34 let
35–49 let
50–64 let

17
23
32
28

7. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
základní vč. vyučení bez maturity nebo SŠ bez maturity
středoškolské včetně vyučení s maturitou
VOŠ nebo VŠ

38
42
20

8. Jaké je Vaše současné ekonomické postavení?
dělník (vč. pracujících důchodců)
ostatní zaměstnanec (včetně pracujících důchodců)
samostatný podnikatel, živnostník
starobní důchodce (nepracující)
student SŠ nebo VŠ v denním studiu
žena v domácnosti (trvale nebo po dobu mateřské dovolené), muž nebo žena v plném invalidním důchodu
nezaměstnaný
9. Dotazovaný je
muž

Kontakt na zpracovatele průzkumu:
Tima Liberec, s.r.o., PhDr. Oldřich Čepelka
Tel. 607 876 156

47

žena

53
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