
Rezultati ankete o Dječjem tjednu 

 

Koordinacijski odbor za provedbu akcije Gradovi i općine prijatelji djece 

odredio je ovogodišnji program obilježavanja aktivnosti Dječjeg tjedna u 

Otočcu, a zamisao je bila da se u tjedan dana, od 3. do 7. listopada 2011., 

otočkoj javnosti predstave odgojne ustanove i udruge.  

Tako je ponedjeljak bio dan Dječjeg vrtića Ciciban, u utorak je svoje 

aktivnosti predstavila Osnovna škola Zrinskih i Frankopana, u srijedu su 

svoj rad prezentirale dječje sekcije Gackog pučkog otvorenog učilišta, DVD-

a Otočac  i sekcije sportskih udruga, a četvrtak je bio rezerviran za Srednju 

školu Otočac.  

U sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna i prikaza školskih sekcija, novinarska 

sekcija Srednje škole Otočac popratila je dogaĎanja na glavnom gradskom 

trgu, te je provedela anketu meĎu graĎanima o informiranosti i podršci 

obilježavanju Dječjeg tjedna. Anketu, koja sadržava 5 pitanja, provele su  

učenice 1. razreda zanimanja ekonomist Antonija Tonković, Margareta 

Marić, Ana Dujmović i Marija Kostelac. U anketi je sudjelovao 41 ispitanik 

– slučajni prolaznik. 

Rezultati ankete su sljedeći: 

1. Na pitanje znaju li zašto i na koji se način u Otočcu obilježava Dječji 

tjedan, 76 posto anketiranih odgovorilo je potvrdno.  

2. Na pitanje o načinu na koji su doznali za dogaĎanja, najviše 

anketiranih (27 posto) tek je slučajnim dolaskom na glavni trg čulo za 

obilježavanje Dječjeg tjedna. Na visokom drugom mjestu je lokalna 

radio postaja (HRO) jer je 24 posto graĎana informaciju čulo u 

radijskom programu. U krugu obitelji i prijatelja za Dječji tjedan čulo 

je 22 posto anketiranih, a 20 posto ispitanika je sudjelovalo u nekom 

dijelu organizacije obilježavanja. Do informacije o Dječjem tjednu na 

internetu došlo je 7 posto ispitanika. 

3. Treće pitanje pokazalo je da je najposjećenije bilo predstavljanje 

upriličeno u srijedu, koje je ujedno i najbolje ocijenjeno. Ostala tri 

dogaĎanja, u ponedjeljak, utorak i četvrtak, dobila su podjednaku 

prolaznu ocjenu. 

4. Na pitanje što je trebalo još biti organizirano, a nije bilo, odgovorilo je 

65 posto ispitanika. Odgovori su dobar pokazatelj organizatorima 

budućih aktivnosti. Većina ispitanika smatra da je trebalo uključiti 

više djece u obilježavanje Dječjeg tjedna te da je trebalo biti više 

dogaĎanja i općenito bogatiji program, a na prvom su mjestu sportski 

turniri. TakoĎer smatraju da je trebalo biti više glazbe, štandova, 



igraonica za malu djecu, bojanki. Nekoliko ispitanika navelo je i 

potrebu bolje  promidžbe. 

5. Odgovori na pitanje o brizi koju ustanove, udruge i gradska uprava 

posvećuju djeci u gradu Otočcu, pokazuju da graĎani imaju dosta 

visoko mišljenje o razini posvećenosti djeci. Čak 29 posto ispitanika 

smatra da je briga o djeci zadovoljavajuća, a 24 posto da je odlična. 

Dobrom, iako bi mogla biti puno bolja, ocijenilo ju je 27 posto 

graĎana, dok su nezadovoljnici u malom postotku. Da je pozornost 

posvećena djeci samo djelomično i povremeno zadovoljavajuća 

smatra 12 posto, a da je nedovoljna u svakom pogledu smatra 7 posto 

ispitanika. 


