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Flash 235 - Template
Flash Eurobarometer The youth and their rights
D1.

Pohlaví
[NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST]

D2.

D3.

-

[1] ............................................................................................. Muž

-

[2] ............................................................................................Žena

Kolik je Vám let?
-

[_][_] .........................................................................................roků

-

[00] ........................................... [ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ]

Jste v současnosti studentem denního studia?
-

ano ................................................................................................1

-

ne ..................................................................................................2

-

[neví, odmítl/a odpovědět] ............................................................9

D4.

Jaké je aktuální zaměstnání osoby, která do celkového příjmu domácnosti přispívá
největší částkou? Je to OSVČ, zaměstnanec, dělník nebo nevykovává žádnou profesní
činnost? Znamená to, že je...
[POKUD BYLA POSKYTNUTA ODPOVĚĎ V HLAVNÍ KATEGORII, ČTĚTE PŘÍSLUŠNÉ
PODKATEGORIE - ??????????]
- OSVČ
Æ i.e. :

- zemědělec, lesník, rybář ....................................................................... 11
- majitel obchodu, řemeslník ................................................................... 12
- odborník (právník, lékař, účetní, architekt,...) ....................................... 13
- manažer firmy ........................................................................................ 14
- jiné.......................................................................................................... 15

- zaměstnanec
Æ i.e. : - odborník (lékař, právník, účetní, architekt...) ........................................ 21
- vyšší management, ředitel nebo vrcholný management ..................... 22
- střední management ............................................................................. 23
- státní úředník ......................................................................................... 24
- úředník v kanceláři ................................................................................ 25
- jiný zaměstnanec (prodavač, zdravotní sestra a pod.) ........................ 26
- jiné.......................................................................................................... 27
- dělník
Æ i.e. :

- mistr / kontrolor (manažer týmu a pod.)............................................... 31
- dělník...................................................................................................... 32
- nekvalifikovaný dělník ........................................................................... 33
- jiné.......................................................................................................... 34

- bez profesionální činnosti
Æ i.e. : - péče o domácnost ................................................................................. 41
- student (denní studium)......................................................................... 42
- důchodce .............................................................................................. 43
- hledá práci ............................................................................................. 44
- jiné.......................................................................................................... 45
- [odmítl/a uvést]...................................................................................................... 99

D6.

Řekl/a byste, že žijete v....
-

oblast velkoměsta .........................................................................1

-

jiné město/městská oblast ............................................................2

-

venkovská oblast ..........................................................................3

-

[odmítl/a uvést] .............................................................................9

ÚVOD: V tomto dotazníku je třeba slovo „dítě“ chápat jako osobu mladší 18 let. (Definice
podle Organizace spojených národů)

Q1.

Víte, že lidé mladší 18 let mají ve srovnání s dospělými specifická práva?
TAZATELI: Tato práva jsou specifická pro osoby mladší 18 let.:

Q2.

-

ANO, VÍM......................................................................................1

-

NE, NEVÍM ...................................................................................2

-

[NEVÍ/NEUVEDL(A)].....................................................................9

Lidé mladší 18 let mají specifická práva, mimo jiné například:
- právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich pohodu
- právo svobodně vyjadřovat své názory, na které bude brán ohled v záležitostech, které
se jich týkají
- právo na to, aby se přihlíželo především k jejich zájmům ve všech činnostech, které se
jich týkají, ať ze strany veřejných úřadů nebo soukromých institucí.
- právo pravidelně udržovat osobní vztahy a přímý kontakt s oběma rodiči, pokud to není
v rozporu s jejich zájmy.
Myslíte si, že konkrétní práva dětí v jsou České republice...

Q3.

-

Velmi dobře chráněna...................................................................1

-

Docela dobře chráněna ................................................................2

-

Neúplně chráněna ........................................................................3

-

Nechráněna ..................................................................................4

-

[NEVÍ/NEUVEDL(A)].....................................................................9

Zkokušel/a jste vy sám/sama někdy vyhledat pomoc v záležitosti, kdy jste měl/a dojem,
že jsou poručována vaše práva, nebo víte o někom jiném mladším 18 let, kdo to zkoušel?
-

Ano, sám/sama.............................................................................1

-

Ano, někdo koho znám .................................................................2

-

Stalo se to mně i mým známým ...................................................3

-

Ne .................................................................................................4

-

[NEVÍ/NEUVEDL(A)].....................................................................9

Q4.

S jakými problémy se podle vás lidé mladší 18 let mohou setkat, když potřebují pomoc při
ochraně svých práv?
-

Uvedl(a) ........................................................................................1

-

Neuvedl(a) ....................................................................................2

-

JINÉ ..............................................................................................9

a)

Neznají svá práva ........................................................................................ 1 2 9

b)

Nevědí, jak postupovat a na koho se obracet.............................................. 1 2 9

c)

Úřady (veřejné úřady, jako například městské úřady,
ombudsman) nereagují ....................................................................................... 1 2 9

Q5.

d)

Postupy jsou příliš složité............................................................................. 1 2 9

e)

Postupy jsou příliš zdlouhavé ...................................................................... 1 2 9

f)

JINÉ ............................................................................................................. 1 2 9

V jakých oblastech si myslíte, že by měla vláda nebo veřejná správa při přijímání
legislativy nebo rozhodování brát v úvahu především zájmy dětí?
(3 možnosti výběru v následujících polích)
-

vzdělávání...................................................................................01

-

zdravotní a sociální záležitosti (například dostupnost zdravotní péče nebo
veřejné dopravy) .........................................................................02

-

soudnictví (například rodinné záležitosti a sektor spravedlnosti pro
mladistvé) ....................................................................................03

-

bezpečnost (například ochrana proti násilí)................................04

-

imigrace (například podmínky, za kterých může být rodina sjednocena)
05

-

média ..........................................................................................06

-

sport a volný čas.........................................................................07

-

životní prostředí (například environmentální ochrana dětských technických
zařízení) ......................................................................................08

-

[JINÉ] ..........................................................................................09

-

[NEVÍ/NEUVEDL(A)]...................................................................99

Q6.

Jsou následující výroky pravdivé nebo nepravdivé?

a)

-

Správně.........................................................................................1

-

Nesprávně ....................................................................................2

-

[NEVÍ/NEUVEDL(A)].....................................................................9

Pokud se rodiče rozvedou a jeden z rodičů se odstěhuje do
jiného členského státu EU, je třeba přijmout nové rozhodnutí o
opatrovnictví a právech přístupu k dítěti. ............................................................ 1 2 9

b)

Videohry (konzolové nebo online) mají ve všech zemích EU
štítek a hodnocení určující příslušnou věkovou skupinu..................................... 1 2 9

Q7a.

Q7b.

Který z následujících problémů by v ČESKÉ REPUBLICE podle vás měl být vyřešen jako
první?
-

Násilí na dětech ............................................................................1

-

Diskriminace a rasismus...............................................................2

-

Drogy ............................................................................................3

-

Závislost na alkoholu a nikotinu....................................................4

-

Dětská práce.................................................................................5

-

Sexuální zneužívání dětí ..............................................................6

-

Chudoba a společenské vyloučení...............................................7

-

[JINÉ] ............................................................................................8

-

[NEVÍ/NEUVEDL(A)].....................................................................9

A který jako druhý?
-

Násilí na dětech ............................................................................1

-

Diskriminace a rasismus...............................................................2

-

Drogy ............................................................................................3

-

Závislost na alkoholu a nikotinu....................................................4

-

Dětská práce.................................................................................5

-

Sexuální zneužívání dětí ..............................................................6

-

Chudoba a společenské vyloučení...............................................7

-

[JINÉ] ............................................................................................8

-

[NEVÍ/NEUVEDL(A)].....................................................................9

Q8.

Které činnosti by měly být prioritně provedeny na úrovni EU na podporu a ochranu práv
dětí?
-

Uvedl(a) ........................................................................................1

-

Neuvedl(a) ....................................................................................2

a)

Vyvinout varovný systém pro pohřešované děti v Evropské unii.................... 1 2

b)

Větší podpora organizací, které pracují v oblasti ochrany práv
dětí 1 2

c)

Větší míra informování dětí o jejich právech a o tom, kde tyto
informace hledat (například informační kampaně nebo zřízení
webových stránek) ................................................................................................. 1 2

d)

Větší zapojení dětí do vymezování zásad, které se jich týkají,
například uspořádáním fóra o těchto tématech ..................................................... 1 2

e)

Q9.

Prosazování práv dětí v zemích mimo Evropu ............................................... 1 2

Ve kterém informačním kanálu je podle vás nejjednodušší zjišťovat informace o vašich
právech?
-

Internet..........................................................................................1

-

Materiály v knihovnách (ve školních, v informačních cetrech, v městských
knihovnách)...................................................................................2

-

Televizní programy .......................................................................3

-

[JINÉ] ............................................................................................4

-

[NEVÍ/NEUVEDL(A)].....................................................................9

