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Uvod

➢ Slučajan uzorak građana s područja Svete Nedelje

➢ Stratifikacija uzorka s obzirom na veličinu naselja 

➢ Slučajan izbor kućanstava

➢ Slučajan izbor ispitanika u kućanstvu

➢ Telefonsko istraživanje provedeno u Svetoj Nedelji

➢ 150 ispitanika starijih od 18 godina

➢ Anketiranje provedeno 18. do 21. listopada 2019. 
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Metodologija – Upitnik i sustav bodovanja

Opća ocjena uvjeta života za djecu u gradu/općini

▪ Skala procjene od 1 (Jako loši) do 5 (Jako dobri)

▪Ukupan broj bodova: 10

Ocjena napora grada/općine za poboljšanje uvjeta života 
za djecu 

▪ Skala procjene od 1 (Izuzetno malo) do 5 (Izuzetno puno)

▪Ukupan broj bodova: 30
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Metodologija – Upitnik i sustav bodovanja

Ocjena zadovoljstva roditelja uvjetima za život djece:
▪ Sigurnost djece na cesti i u prometu

▪ Sigurnost djece u školi i vrtiću

▪ Zdravstvena briga i zaštita za djecu

▪ Socijalna skrb za djecu

▪ Kvaliteta i raznolikost kulturnih događanja za djecu

▪ Kvaliteta i raznolikost sportskih i rekreacijskih aktivnosti za djecu

▪ Blizina igrališta/parkova

▪ Raznolikost sadržaja igrališta

▪ Ostale organizirane aktivnosti za djecu

▪ Edukacija odraslih o aktivnostima za djecu

▪Skala od 1 (Izuzetno nezadovoljan) do 5 (Izuzetno zadovoljan)

▪Ukupan broj bodova: 40
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Metodologija – Upitnik i sustav bodovanja

Kada biste mogli birati grad/općinu u kojem bi Vaše dijete
imalo sretno djetinjstvo, biste li izabrali grad/općinu u kojem
sada živite?

▪Da / ne odgovor: Broj bodova 20
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Metodologija – Upitnik i sustav bodovanja
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Formula za računanje bodova:

Bodovi = (prosječna ocjena/5) * maksimalan broj bodova –
za skale od 1 do 5

Bodovi = postotak odgovara “Da” * maksimalan broj
bodova

Maksimalan broj bodova je 100, a minimalan 16.

Prolaz sa 50 bodova!
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2%
6%

28%

42%

17%

4%

Jako loši uvjeti
života za djecu

Loši uvjeti
života za djecu

Osrednji uvjeti
života za djecu

Dobri uvjeti
života za djecu

Jako dobri
uvjeti života za

djecu

Ne zna

Prosjek = 3,70
Bodovi = 7,40 (10)

Kako biste ocijenili uvjete života za djecu u Vašem gradu/općini?

Percepcija uvjeta života za djecu u gradu/općini
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2%

11%

39%

32%

10%
5%

Izuzetno malo Malo Osrednje Puno Izuzetno puno Ne znam

Prosjek = 3,40
Bodovi = 20,40 (30)

Na skali od 1 do 5, gdje 1 znači izuzetno malo, a 5 izuzetno puno, kako biste ocijenili koliko Vaš grad/općina čini za djecu?

Ocjena koliko grad/općina čini za djecu
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Blizina igrališta-parkova

Sigurnost djece u školi i vrtiću

Zdravstvena briga i zaštita za djecu

Kvaliteta i raznolikost sportskih i
rekreacijskih aktivnosti za djecu

Raznolikost sadržaja igrališta

Socijalna skrb za djecu

Kvaliteta i raznolikost kulturnih događanja
za djecu

Ostale organizirane aktivnosti za djecu

Sigurnost djece na cesti i u prometu

Edukacija odraslih o aktivnostima za djecu

Koliko ste zadovoljni sljedećim uvjetima za djecu u Vašem gradu/općini?

Ukupno bodova = 27,5 (40)

Zadovoljstvo uvjetima za djecu u gradu
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Kada biste mogli birati grad/općinu u kojem bi Vaše dijete imalo sretno djetinjstvo, biste li izabrali grad/općinu u kojem sada živite?

72% 18% 11%

Da Ne Ne zna

Ukupno bodova = 14,4 (20)

Stavovi o gradu/općini
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Ukupno bodova = 69

PROLAZ!
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