
Solidarita & 
Společnost

Evropský sbor solidarity  
omnibusové šetření 12/2018



Cíle

• Zmapovat vnímání názvu Evropského sboru 
solidarity českou společností. 

• Zjistit postoje veřejnosti k mezinárodním 
projektům na pomoc řešení sociálních a 
společenských problémů.

• Výstupy využít pro komunikační a PR aktivity.



Metodika výzkumu
Velikost vzorku 1078 respondentů ve věku 15 – 79 let

Termín dotazování 28. listopadu 2018 – 5. ledna 2019

Metoda sběru dat Omnibus, osobní dotazování vyškolenými tazateli s využitím laptopů (CAPI)

Výběr respondentů kvótní výběr

Reprezentativita
výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 15+ podle základních 
sociodemografických proměnných (kraje, věku, pohlaví, vzdělání, velikosti obce) 
vzorek byl převážen

Realizátor a 
zadavatel Pro DZS realizovala společnost MEDIAN s.r.o. (člen SIMAR)



Hlavní zjištění/doporučení
• Pro 2/3 je vnímání nového programu Evropský 

sbor solidarity v zásadě pozitivní.
• S názvem a zaměřením programu má spojenou 

negativní konotaci 1/10.
• ¼ nemá dostatek informací. 
• Cílová skupina mladých do 29 let nemá 

dostatek informací (29 %) a část z nich 
nepovažuje takové aktivity za důležité (25 %) 
–> doporučení pro PR komunikaci.



Postoje k zapojení mladých
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Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Myslíte si, že by se měli mladí lidé ve věku 18-30 let zapojovat do 
mezinárodních projektů na pomoc řešení sociálních a společenských 
problémů?

N = 1078, všichni respondenti, zobrazena % odpovědí



Postoje k zapojení – třídění
34

32
35

26
35

41
31

22
33
35

43

29
25

46

45

46
44

49
47

40
44

48
43

45
47

50
52

35

12

12
12

15
9

11
16

15
15
11

6

12
14

10

9

9
9

10
10
9
8

15
9

10
5

9
9
9

Celkem (N=1078)

muži (n=526)
ženy (n=552)

15-29 let (n=201)
30-49 let (n=388)
50-64 let (n=243)

65 let a více (n=246)

základní (n=151)
vyučen(a) / SŠ bez…

SŠ s maturitou (n=375)
vysokoškolské (n=185)

Praha (n=136)
Čechy mimo Prahu…

Morava (n=409)

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne

N = 1078, všichni respondenti, zobrazena % odpovědí



Postoje k novému programu
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Určitě pozitivně

Spíše pozitivně

Nevím, nemám
dostatek informací

Spíše negativně

Určitě negativně

Evropský sbor solidarity je nový program EU, který mladým lidem umožní
věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník v rámci projektu ve 
prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy. 
Jak tuto aktivitu hodnotíte?

N = 1078, všichni respondenti, zobrazena % odpovědí



Postoje k programu - třídění
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Celkem (n=1078)

muži (n=526)

ženy (n=552)

15-29 let (n=201)

30-49 let (n=388)

50-64 let (n=243)

65 let a více (n=246)

základní (n=151)
vyučen(a) / SŠ bez

maturity (n=367)
SŠ s maturitou (n=375)

vysokoškolské (n=185)

Praha (n=136)
Čechy mimo Prahu

(n=533)
Morava (n=409)

Určitě pozitivně Spíše pozitivně Nevím, nemám dostatek informací Spíše negativně Určitě negativně

N = 1078, všichni respondenti, zobrazena % odpovědí



Klíčové oblasti projektů
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Řešení následků
přírodních katastrof

Práce se zdravotně
postiženými v

komunitních centrech

Řešení sociálních
problémů

Pomáhání v azylových
střediscích

Jiná oblast

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne

V jakých oblastech je to podle Vás nejdůležitější?

N = 1078, všichni respondenti, zobrazena % odpovědí



Další zmiňované oblasti
− dětské domovy
− pomoc v nemocnicích
− pomoc seniorům
− ochrana životního prostředí
− kulturní vzdělávání
− adopce na dálku
− pomoc v ústavech sociální péče
− řešení závislostí na sociálních sítích
− útulky pro zvířata
− výstavba škol a školek
− zdravotnictví



Podněty pro projekty - seznam
asistence seniorům

azylové domy

byty pro postižené

čištění vod v Africe

darování jídla, peněz, oblečení…

dobročinné akce a sbírky

dobročinný koncert

doprovod k lékaři

finanční podpora

lidé bez domova

likvidace černých skládek

mateřské školy pro děti z azylových domů

nákup invalidních vozíků

nákup nemocničních přístrojů

návštěvy onkologických pacientů

návštěvy seniorů

obnova krajiny

odchyt zvířat

odklízení sněhu

organizace akcí pro děti

podpora dětských domovů

podpora domovů pro seniory

podpora mladých rodin

podpora oddlužení lidí

podpora single rodičů

podpora vzdělání

podpora zvířecích útulků

pomoc bezbranným

pomoc dětem

pomoc dětem zasaženým válkou

pomoc chudým

pomoc lidem bez domova

pomoc matkám samoživitelkám

pomoc narkomanům

pomoc nemocným

pomoc obětem záplav

pomoc osamělým lidem

pomoc postiženým dětem

pomoc při přírodních katastrofách

pomoc při úklidu

pomoc při vojenských konfliktech

pomoc týraným lidem

pomoc uprchlíkům

pomoc ve stacionářích

potravinová banka/sbírka

procházky se seniory

protidrogová osvěta

rozvoz jídla seniorům

řešení kyberšikany

sociální bydlení

společnost postiženým

údržba zeleně

úklid veřejných prostranství

veřejně prospěšné činnosti

zajištění obědů ve školách

zajištění společnosti pro nemocné

Kdybyste mohl/a takový projekt realizovat, napadá Vás nějaký podnět z Vašeho 
blízkého i vzdálenějšího okolí, ve kterém by solidární pomoc byla na místě? 



Co se Vám jako první vybaví, když se řekne solidarita?
Solidarita - asociace



Co si představíte, když uslyšíte název Evropský sbor solidarity?
Sbory - asociace



Děkuji za pozornost

www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
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