Průzkum pocitu bezpečí občanů v Budišově nad Budišovkou
Vážená paní, vážený pane,
tento dotazník má za úkol zjistit, jak vnímají bezpečnost ve městě občané Vašeho města. Vaše názory jsou pro nás
důležité pro úspěšnou realizaci projektu „Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou“, jehož základním cílem je
především zlepšení bezpečnostní situace ve městě a vytvoření komplexního, funkčního systému prevence sociálně
patologických jevů ve městě.
Za Vaše názory a náměty děkujeme. Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte kterémukoliv z pracovníků Městského
úřadu (Halaškovo náměstí 2 nebo Partyzánská 229) nebo případně vhoďte do schránek umístěných v prostorách úřadu
označených „Průzkum pocitu bezpečí“.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města
1. Cítíte se ve vašem městě bezpečně?
 Rozhodně ano, ve městě se cítím zcela bezpečně.
 Spíše ano, myslím, že mi ve městě většinou nehrozí nebezpečí.
 Nevím, nezabývám se tím.
 Spíše ne, v některých oblastech nebo někdy se cítím ohrožen/a.
 Rozhodně ne, ve městě se necítím bezpečně.
2. Pokud se cítíte ohrožen/a, uveďte kde a proč?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Z jaké trestné činnosti máte největší obavy?
 Poškození majetku
 Násilí či přepadení
 Krádeže a vloupání
 Drogová kriminalita
 Internetová kriminalita
 Jiná trestná činnost, uveďte jaká …………........................
4. Kdo je podle Vás ve městě nejvíce ohrožen trestnou činností jako oběť?
 Děti a mládež
 Senioři
 Ženy
 Muži
 Všichni stejně
 Jiná ohrožená skupina, uveďte která ………………………..
5. Jaké je podle Vás nejefektivnější opatření prevence kriminality ve městě?
 Přítomnost policie v ulicích
 Kamerový systém
 Pouliční osvětlení
 Zajištění majetku – uzamčením, ohrazením, označením
 Dodržováním pravidel osobní bezpečnosti
 Jiné, uveďte jaké …………………………………….
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6. Setkal/a jste se v posledních dvou letech s trestním činem, který se Vás osobně dotýkal?
 Ne
 Ano, uveďte o jaký trestný čin se jednalo …………………………………………………………….
7. Používáte nějaké opatření na zvýšení své osobní bezpečnosti? Můžete uvést více odpovědí.
 Důkladně zamykám svůj byt / dům / zahradu.
 V kabině zaparkovaného auta nenechávám žádné věci.
 Nikdy nevpouštím cizí osoby do bytu / domu.
 Ovládám prvky sebeobrany.
 Mám na svém mobilu uložena tísňová čísla.
 Vlastním legální zbraň pro osobní ochranu.
 Nikdy nenechávám své osobní věci odložené z dosahu.
 Svůj majetek monitoruji kamerou.
 Jiný způsob, uveďte jaký ………………………………................
8. Je ve městě nějaké místo, které považujete za nejméně bezpečné? Proč?
……………………………………………………………………………………………
9. Uveďte, prosím, své pohlaví.
 Žena
 Muž
10. Zařaďte se, prosím, do věkové kategorie.
 Do 18 let
 18 - 26 let
 27 - 45 let
 46 – 65 let
 66 – 75 let
 75 a více let
11. Nejvyšší dosažené vzdělání.
………………………………………………………….
12. V jaké části města bydlíte?
………………………………………………………….
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