
REZULTATI ANKETE
Novi dječji vrtić u općini Lumbarda



Općina Lumbarda provela je anketu kako bi se utvrdila stvarna potreba za                          
vrtićkim i jasličkim mjestima u budućem dječjem vrtiću u Lumbardi. 

Anketa je provedena u razdoblju od 23. kolovoza do 28. kolovoza 2021. godine,                  
na uzorku od 85 ispitanika.



▪ Kao mjesto stanovanja 95,3% ispitanika (81 osoba) navelo je Općinu Lumbarda, dok je 

4,7% ispitanika (4 osobe) kao mjesto stanovanja navelo Grad Korčulu. 

▪ Na pitanje o broju članova kućanstva, 29,4% ispitanika (25 osoba) je odgovorilo da živi 

u kućanstvu s 1 do 3 članova, 50,6% ispitanika (43 osobe) živi u kućanstvu s 3 do 5 

članova te 20% ispitanika (17 osoba) živi u kućanstvu s više od 5 članova. 

▪ Zaposleno je 65,9% ispitanika (56 osoba), dok je 18,8% ispitanika (16 osoba) sezonski 

zaposleno. Kao nezaposleno se izjasnilo 11,8% ispitanika (10 osoba), dok se po jedan 

ispitanik izjasnio kao student, vlasnik obrta i muž pomorac. 



▪ Kao radni status bračnog druga ili partnera/ice, 69,4% ispitanika (59 osoba) je navelo

da je bračni drug ili partner/ica zaposlen/a, dok je 17,6% ispitanika (15 osoba) navelo

da je bračni drug ili partner/ica sezonski zaposlen/a.

▪ Da im je bračni drug ili partner/ica nezaposlen/a navelo je 10,6% ispitanika (9 osoba),

dok se kao samohrani roditelj izjasnilo 2,4% ispitanika (2 osobe).

▪ Bez djece u vrtićkoj dobi je 41,2% ispitanika (35 osoba), jedno dijete u vrtićkoj dobi ima

36,5% ispitanika (31 osoba), dvoje djece u vrtićkoj dobi ima 18,8% ispitanika (16

osoba), troje djece u vrtićkoj dobi ima 2,4% ispitanika (2 osobe), dok 4 djece u vrtićkoj

dobi



▪ U sljedećih 5 godina 60% ispitanika (51 osoba) planira proširivanje obitelji, 15,3

ispitanika (13 osoba) ne planira proširivanje obitelji, dok se 24,7% ispitanika (21 osoba)

izjasnilo kako ne zna planira li proširenje obitelji u sljedećih 5 godina.

▪ Izgradnja novog vrtića u Općini Lumbarda utjecala bi na planiranje proširenja obitelji

60% ispitanika (51 osoba), na 25,3% ispitanika (20 osoba) ne bi utjecala, dok se 16,5%

ispitanika (14 osoba) izjasnilo kako ne zna bi li gradnja novog vrtića utjecala na

proširenje obitelji.

▪ Ukoliko bi se u Općini Lumbarda izgradio novi vrtić, 89,4% ispitanika (76 osoba) bi

premjestilo svoje dijete u novi vrtić, 5,9% ispitanika (5 osoba) ne bi premjestilo dijete u

novi vrtić, dok je 4,7% ispitanika (4 osobe) odgovorilo kako ne zna bi li premjestilo

svoje dijete u novi vrtić.



▪ Od ispitanika čija su djeca već upisana u vrtić, u 21 slučaju djeca su upisana u privatni

katolički dječji vrtić „Anđeli čuvari“, u 10 slučajeva djeca su upisana u Dječji vrtić

Korčula, a u 9 slučajeva djeca su upisana u Područni vrtić Lumbarda.

▪ 88,6% ispitanika je reklo da bi premjestili svoje dijete u novi vrtić u Lumbardi, 2,9%

ispitanika (2 osobe) ne bi to učinilo, dok je 8,6% ispitanika odgovorilo kako ne zna bi li

to učinilo.

▪ Na pitanje „Ukoliko imate djecu vrtićke dobi (od 1-6 godina) koja ne idu u vrtić, molimo

da nam navedete razloge za takvu odluku?“ dobiveno je 13 odgovora, od kojih je

najčešći kako djeca vrtićke dobi ne pohađaju vrtić zbog kratkog vremena rada vrtića i

zbog toga što nema mjesta u vrtiću (dječji vrtić u Lumbardi nema jasličku grupu te ga

mogu pohađati djeca od 3-7 godina starosti).



▪ Na pitanje „Smatrate li da je potrebno osigurati cjelodnevni boravak za djecu u vrtiću?

Ako da, navedite vrijeme do kada?“ dobiveno je 85 odgovora od kojih su čak 83

odgovora (97,64%) potvrdna, a najčešći prijedlog za vrijeme rada vrtića je do 16 sati

(37 prijedloga).



Rezultati ankete isključivo su vlasništvo Općine Lumbarda. 

Obradu podataka za općinu Lumbarda napravio je Growth strategies d.o.o..


