Vážení občané Žluticka,
již 4 měsíce působí ve Žluticích lokální partnerství, kde zástupci místních organizací připravují návrhy pro
zlepšení života v tomto regionu. Záleží nám na Vašem názoru, a proto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o
vyplnění této krátké anonymní ankety. Vaše připomínky budou zohledněny při dalším jednání o místním
strategickém rozvoji se zastupiteli města Žlutice a představeny v říjnu ve Žlutickém zpravodaji.
1) Uveďte prosím místa, na kterých se necítíte ve Žluticích bezpečně z důvodu kriminality, narušování
veřejného pořádku, obtěžování apod.:
………………………………………………………………………………...................................................................................
2) Uveďte prosím 2 oblasti, kterým by naše město mělo věnovat největší pozornost?
a) Řešení problémů rodin s dětmi
b) Pozornost mládeži (př. volnočasové aktivity)
c) Pomoc osobám v obtížné sociální situaci (př. nezaměstnanost, dluhy)
d) Péče o handicapované občany
e) Řešení problémů osob ohrožených závislostí (př. alkohol, drogy, gambling)
f) Péče o seniory

3) Vyberte prosím dva z následujících návrhů, které jsou podle Vás nejdůležitější, o kterých si myslíte, že
by nejvíce pomohly ke zlepšení života ve Žluticích:
a) Vznik klubu pro děti a mládež, kde by mladí mohli trávit smysluplně volný čas (sportovní, hudební
a jiné aktivity) a kde by ti, kteří to potřebují, mohli využít i odborného poradenství a řešit zde své
problémy.
b) Zajištění odborných pracovníků, kteří by preventivně pracovali s dětmi a rodiči, aby se tak
předcházelo jejich závislostem, kriminalitě nebo záškoláctví.
c) Podpora základní školy, aby mohla lépe pracovat se všemi žáky. K tomu, aby se na škole udrželi,
mohou pomoci asistent pedagoga, přípravná třída, školní logoped, psycholog a další.
d) Poradenství lidem, kteří řeší problémy se zadlužením, kurzy finanční gramotnosti, ve kterých se
mohou obyvatelé Žlutic dozvědět, jak se nezadlužit a jak dobře hospodařit s rodinným rozpočtem.
e) Zavedení domovníků, kteří by přispěli k lepší komunikaci s nájemníky a ke kontrole dodržování
domovních řádů.
f) jiná možnost – prosím doplňte Váš konkrétní návrh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) Jaký slogan pro zlepšení života ve Žluticích je pro Vás nejvíce přijatelný?
a) Žlutice – město, kde se cítím dobře
b) Žlutice jako rodina
c) Společně k otevřené budoucnosti Žlutic
d) Žluticko – náš lepší společný život

5) Jak byste se chtěl/a Vy osobně podílet na zlepšení situace ve Žluticích?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V případě Vašeho zájmu dostávat informace k rozvoji služeb ve Žluticích, můžete uvést svůj kontakt (email,
telefon): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vyplněné dotazníky v elektronické podobě prosím zasílejte na adresu kandler.michal@vlada.cz, v papírové
podobě je můžete odevzdávat vyplněné do podatelny Městského úřadu Žlutice.
Za tým lokálního partnerství ve Žluticích
Michal Kandler - lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování

www.socialni-zaclenovani.cz

