Dotazník "Kvalita života v obci"
Vážení občané,
obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které
jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit názory obyvatel na život ve Vaší
obci, na možnosti zlepšení situace a zamyšlení se nad tím, do kterých oblastí v budoucnu
nejvíce investovat.
Prosíme Vás o upřímné a otevřené sdělení Vašich názorů. Ujišťujeme Vás, že Vaše odpovědi
jsou anonymní. Výsledky průzkumu budou použity ke zpracování integrovaného plánu rozvoje
území Místní akční skupiny Rožnovsko pro další plánovací období Evropské unie na období
2014 – 2020 a budou také předány představitelům Vaší obce.
Dotazník vyplňujte samostatně, sám/sama za sebe. Každou otázku pečlivě přečtěte a poté
vyberte Vám nejbližší odpověď. Budoucnost regionu se týká nás všech.
Následující otázky jsou rozděleny do dvou bloků, které se dělí na údaje o respondentovi a
následně o názory na kvalitu života a služeb ve Vaší obci.
Předem děkujeme za Vaši spolupráci a čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

1. ÚDAJE O RESPONDENTOVI: Vyberte název obce, ve která bydlíte.
Označte jen jednu elipsu.
Dolní Bečva
Horní Bečva
Hutisko-Solanec
Krhová
Prostřední Bečva
Rožnov pod Radhoštěm
Střítež nad Bečvou
Valašská Bystřice
Valašské Meziříčí
Velká Lhota
Vidče
Vigantice
Zašová
Zubří

2. Vyberte typ Vašeho pobytu
Označte jen jednu elipsu.
Trvalý pobyt
Přechodný pobyt
Chatař, chalupář
3. Kolik je Vám let?
Vyberte skupinu, do které spadáte.
Označte jen jednu elipsu.
0 - 18 let
19 - 25 let
26 - 44 let
45 - 59 let
60 - 69 let
70 a více let
4. Pohlaví
Označte jen jednu elipsu.
Žena
Muž
5. Vyberte, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.
Označte jen jednu elipsu.
Základní
Vyučený bez maturity
Vyučený s maturitou
Středoškolské
Vyšší odborné
Vysokoškolské
6. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?
Označte jen jednu elipsu.
Zaměstnaný
Nezaměstnaný
Podnikatel, OSVČ
Student
V důchodu
Mateřská nebo rodičovská dovolená
V domácnosti

7. Jak dlouho v obci žijete?
Označte jen jednu elipsu.
0 - 10 let
11 - 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - více let
8. ÚDAJE O KVALITĚ ŽIVOTA A SLUŽEB VE VAŠÍ OBCI: Jak hodnotíte úroveň služeb ve
Vaší obci?
Hodnotící škála: 1 – výborná, 2 – dobrá, 3 – spíše špatná, 4 - špatná, 5 – nemohu posoudit
Označte jen jednu elipsu na každém řádku.
1

2

3

4

5

Dostupnost kulturních příležitostí
Kvalita a dostupnost mateřských
a základních škol
Dostupnost zájmových kroužků
Kvalita a dostupnost bydlení
Nabídka pracovních příležitostí
Péče o kulturní a historické
památky
Perspektivy pro mladou generaci
Péče o životní prostředí (včetně
třídění odpadu
Sociální služby
Podmínky pro podnikání
Podpora místní produkce
(včelařství, rybářství…)
Celkový vzhled obce
9. Jak hodnotíte úroveň vybavení ve Vaší obci?
Hodnotící škála: 1 – výborná, 2 – dobrá, 3 – spíše špatná, 4 - špatná, 5 – nemohu posoudit
Označte jen jednu elipsu na každém řádku.
1
Stav místních komunikací
Stav lesních a polních cest
Možnost veřejného přístupu k
internetu
Připojení internetu v obci
(domácnosti, firmy)
Kvalita a dostupnost sportovišť
Kvalita dětských hřišť
Dosavadní rekonstrukce veřejných
ploch (chodníky, náměstí, návsi,
veřejná zeleň)
Veřejné osvětlení
Parkovacích míst (u Vašeho
bydliště, u obecního úřadu)
Dostupnost a návaznost vlakových
a autobusových spojů

2

3

4

5

10. Jak hodnotíte úroveň podmínek pro cestovní ruch ve Vaší obci?
Hodnotící škála: 1 – výborná, 2 – dobrá, 3 – spíše špatná, 4 - špatná, 5 – nemohu posoudit
Označte jen jednu elipsu na každém řádku.
1

2

3

4

5

Ubytovací zařízení
Stravovací zařízení
Propagace obce a okolí (naučné
stezky, cyklostezky atd.)
Zařízení pro sportování a volný
čas
Informační centrum
11. Jak hodnotíte úroveň vztahů a komunikace ve Vaší obci?
Hodnotící škála: 1 – výborná, 2 – dobrá, 3 – spíše špatná, 4 - špatná, 5 – nemohu posoudit
Označte jen jednu elipsu na každém řádku.
1

2

3

4

5

Vzájemné vztahy obyvatel
Spolupráce obcí a podnikatelů
Spolupráce obcí a neziskových
organizací
12. Zhodnoťte, jak důležitá je podle Vás podpora jednotlivých oblastí.
Hodnotící škála: 1 – nejdůležitější, 2 - více důležitá, 3 – důležitá, 4 – méně důležitá, 5 nemohu posoudit
Označte jen jednu elipsu na každém řádku.
1
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3

4
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Podpora rozvoje malého
podnikání
Rozvoj cestovního ruchu
Podpora zemědělství
Rozvoj volnočasových aktivit
Rozšiřování veřejných služeb pro
občany
Vytváření nových pracovních míst
Rozvoj dopravní infrastruktury
Zlepšení stavu životního prostředí
Uchování kulturního dědictví
Spolupráce a provázanost obcí s
podnikateli a neziskovými
Zlepšení vzhledu obce
13. Na jaké konkrétní problémy a projekty by se podle Vás měla obec zaměřit?
Vypište přímo projektové záměry – např.: rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní
silniční komunikace atd.

14. Chtěl(a) byste se podílet na přípravě
strategie MAS pro období 2014 – 2020?
Pokud ano, uveďte svůj e-mailový nebo
telefonní kontakt

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Používá technologii

