Tuhelj, 29.06.2018.

Predmet: Evaluacija anketnih pitanja – „Obilježavanje Dana državnosti u
Općini Tuhelj 25.06.2018. godine - ''Tuhelj ZA mlade!''
Izradio: Tomislav Tramišak
Općina Tuhelj u partnerstvu sa Športskim društvom Tuhelj i Mrežom udruga Zagor, te u
suradnji sa Savjetom mladih Općine Tuhelj i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Općine
Tuhelj provodi projekt ''Tuhelj ZA mlade!'', koji sadrži 13 projektnih aktivnosti, a jedna od
njih je provođenje anonimnog upitnika o potrebama i problemima mladih s područja Općine
Tuhelj.
Anketni upitnik je ispunilo ukupno 25 mladih osoba starosti od 15 do 30 godina s područja
Općine Tuhelj. Navedeni upitnik zainteresirani su ispunili u pauzama malonogometnog
turnira održanog na školskom igralištu Osnovne škole povodom obilježavanja Dana
državnosti u Općini Tuhelj 25.06.2018. godine.
Anketni upitnik sadržavao je slijedeća pitanja:
1. Označite ono s čime se slažete - svoja područja interesa o kojima bi želio/željela znati
više i dobivati informacije;
2. U svojoj općini sudjelovao/la bih;
3. Tko je, prema vašem mišljenju najodgovorniji za rješavanje problema mladih u
društvu?
Na sva pitanja moglo se zaokružiti više odgovora.
Zaključak:
S obzirom na prvo pitanje, većina ispitanika željela bi više informacija dobivati podjednako o
sportskim aktivnostima i izlascima, dok su na drugom mjestu (isto sa podjednakim brojem)
zapošljavanje, koncerti i drugi glazbeni sadržaji te sportske utakmice i rezultati.
Na pitanje gdje bi sudjelovali u svojoj općini, većina ispitanika željela bi sudjelovati u
sportskim aktivnostima te podjednako u udrugama (mladih, za ljudska prava, sportskim…) i
koncertima.
Za rješavanje problema mladih u društvu, prema mišljenju ispitanika odgovorni su roditelji i
škola.
Anketni upitnik: na slijedećoj stranici …

„Tuhelj ZA mlade!“
OBILJEŽAVANJE DANA DRŽAVNOSTI U OPĆINI TUHELJ 25.06.2018. GODINE
-anketna pitanja1. Označite ono s čime se slažete - svoja područja interesa o kojima bi želio/željela znati
više i dobivati informacije: (moguće zaokružiti više odgovora)
a) razmjena mladih
m) savjetovanje
b) izlasci
n) sportske utakmice i rezultati
c) edukacije
o) likovne radionice
d) pomoć u učenju
p) stručno usavršavanje
e) znanstveni sadržaji
q) koncerti i drugi glazbeni sadržaji
f) drugo
r) tvoja prava
g) zapošljavanje
s) informatičke radionice
h) političko sudjelovanje/aktivnosti
t) obrazovanje
i) književne radionice
u) volontiranje/humanitarni rad
j) kvizovi
v) lutkarske radionice
k) književni sadržaji
w) strani jezici
l) sportske aktivnosti
x) dramske radionice
z) drugo _____________________________________________________________
2. U svojoj općini sudjelovao/la bih: (moguće zaokružiti više odgovora)
a) u udrugama (mladih, za ljudska
h) neformalnim edukacijama
prava, sportskim...)
(specifgična područja b) književnim večerima
profesionalni razvoj)
c) humanitarnim akcijama
i) edukacija za hobi (šivanje,
d) volonterskim akcijama
heklanje...)
e) kino projekcijama
j) sportskim aktivnostima
f) gostovanjima kazališta
k) koncertima
g) odlascima u galeriju/muzej/na
l) plesu
izložbu
m) savjetodavnim i edukacijskim
sadržajima
n) drugo _______________________
3. Tko je, prema vašem mišljenju najodgovorniji za rješavanje problema mladih u
društvu?
g) svaka mlada osoba za sebe
a) Roditelji
h) organizacije civilnog društvo
b) škola
i) drugo ______________________
c) vjerske zajednice
d) lokalna samouprava
e) organizacije civilnog društva
e) državne institucije (relevantne
institucije/ustanove)
f) mediji

Anketu anonimno popunjavaju mladi od
15-30 godina starosti koji žive na području
općine Tuhelj!

