Názory dětí obce Chrášťany
I. díI

Zpracoval: Atelier M. A. A. T.
Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D.
Počet dotazovaných dětí z Chrášťan:
5 dětí
Levá osa grafů zobrazuje počet odpovědí
červenec 2011
Poděkování obci za součinnost při získání dotazníků
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Většina z dotázaných dětí navštěvuje druhý stupeň základní školy, popř.
střední školu.
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Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas
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Svůj volný čas tráví děti nejčastěji v přírodě, kterou upřednostňovala velká
většina, dále jezdí na kole nebo hrají s kamarády fotbal a jiné hry.

Líbí se Ti v kraji, kde žiješ ? Pokud ano, proč ?
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Dětem se v kraji, kde žijí, líbí především díky přírodě v okolí.
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Co ti zde chybí ? Co bys zde rád(a) měl(a):
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Nejvíce dětem chybí hřiště, kde by si mohly společně hrát.
Doporučení:
Bylo by vhodné zvážit investici dětského nebo sportovního hřiště.
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Plány do budoucna
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Při otázce na to, zdali by zde děti chtěli zůstat, či odejít jinam, by se ve
většině případů rozhodly pro odchod.
Doporučení:
Bylo by vhodné více pracovat s mladou generací, vybudovat pro ni adekvátní
zázemí jak pro outdorové aktivity, tak i pro aktivity klubové..
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Co bys svému kamarádovi (kamarádce) ukázal(a) ve svém okolí ?
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Ve svém okolí by děti nejčastěji ukázaly svým kamarádům pěkné okolí s
přírodou, zavedly by je do lesa nebo by s nimi navštívili hřebčín v Benicích.
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Kdybys měl(a) možnost bydlet jinde, kde by to bylo ?
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Pokud by děti měly možnost bydlet jinde, volily by především větší obec, dále
nespecifikovatelnou nebo Benešov.
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Názory na výstavbu nových bytů se jednožnačně přiklání ke kladné odpovědi,
děti by uvítaly nové kamarády. Pouze jeden dotazovaný byl proti.
Doporučení:
Mělo by se rozhodnout o případném rozšíření pozemků pro stavění v obci a
následné možnosti výstavby bytových domů vesnického charakteru pro mladé lidi.
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Co bychom ještě měli vědět ?
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Děti se nejvíce zmiňovaly a upozorňovaly na krásnou okolní přírodu a lesy.
Dále by uvítaly nové hřiště ke sportování a podnikání různých aktivit s kamarády.

