
Vyhodnocení dotazníku
V rámci projektu com.UNITY.lab se snažíme připravit podmínky 
dotačního programu, který by v budoucnu pomohl rozvoji sousedství
a sousedského života v různých lokalitách Ostravy. Abychom mohli 
pravidla nastavit co nejlépe, realizujeme pilotní mapování na území 
sídlišť Dubina a Bělský Les. Získaná data použijeme pro vás 
i pro všechny ostatní občany Ostravy.

Dotazníkové šetření probíhalo ve dnech 18. a 20. února 2020 
a také on-line formou po dobu 11 dní. Celkem bylo získáno 
313 odpovědí.

fajnová SOUSEDSTVÍ

62,3 %

37,7 %

310 odpovědí

Jste muž nebo žena?

Žena Muž

28,6 %

16,7 %

16,4 %

15,8 %

15,8 %

311 odpovědí

Jaký je Váš věk?

0–18 let

19–29 let

30–39 let

40–49 let

50–59 let

60–69 let

70–79 let

80–89 let

90 a více let

65 %

35 %

313 odpovědí

Formát odpovědí...

On-line formulář

Papírový dotazník

49,4 %

29,4 %

9,7 %

8,7 %

310 odpovědí

Z hlediska kvality bydlení je okolí Vašeho bydliště...

…nejlepší místo v Ostravě.

…lepší než velká část míst v Ostravě.

…průměrné místo v Ostravě.

…horší než velká část míst v Ostravě.

…nejhorší místo v Ostravě.

51,3 %

24,3 %

16,7 %

300 odpovědí

Z hlediska výchovy dětí je okolí Vašeho bydliště...

…nejlepší místo v Ostravě.

…lepší než velká část míst v Ostravě.

…průměrné místo v Ostravě.

…horší než velká část míst v Ostravě.

…nejhorší místo v Ostravě.
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228 odpovědí

Důvody pro případné stěhování v budoucnu:

Problémy v okolí bydliště

Kvalitnější prostředí

Stěhování do rodinného domu

Osobní důvody

Lepší bydlení
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75 % respondentů se v posledních letech nestěhovalo a pokud ano, 
pak v průměru 1,5x. Důvody ke stěhování v posledních letech:

Osobní důvody

Vlastní bydlení

Lepší bydlení

Sousedské problémy

Jiné

Lokalita

Výše nájmu

49,8 %
42,4 %

311 odpovědí

Svou čtvrť vnímáte jako...

Domov

Bydliště

Pracoviště

Místo služeb

Nocleh

68 % obyvatel vnímá jako zdroj nebezpečí 
jiné obyvatele/uživatele lokality. Nejčastěji 
se bojí drogové kriminality, bezdomovců 
a některých národnostních menšin.

45,2 %

22,6 %

18,7 %

13,5 %

310 odpovědí

Cítíte se v místě svého bydliště bezpečně?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Respondenti žijí na Dubině v průměru již skoro 18 let. Mnozí 
od narození, mnozí desítky let, ale mezi dotazovanými byli i lidé, 
kteří se přistěhovali teprve nedávno.

48 % respondentů chce v místě svého stávajícího 
bydliště žít i nadále a vůbec neuvažují o stěhování. 
Pokud dotazovaní přemýšlejí nad stěhováním, 
mluví o horizontu zhruba 3 let.


