Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu
Šetření mezi občany
Dotazníkové šetření mezi občany probíhalo prostřednictvím webu MAS Mezi Hrady a na kulturně
společenských nebo sportovních akcích, kde se MAS Mezi Hrady organizačně nebo finančně podílela. :
Otročiněves 1.5.2014 – Pohádkový pochod na Děd
Kublov 10.5.2014

- Staročeské máje

Nový Jáchymov 31.5.2014 – Kulturní akce pro celou rodinu – Dětský den
Hýskov 31.5.2014 – Vzhůru do středověku
Broumy 7.6.2014 – Dětský den – Ukaž co umíš
Hředle 19.6.2014 – Dětský den
Nižbor 16.8.2014 – Hudební vodácký festival
Pro potřeby SCLLD byly využity především otázky 7. a 8., které posloužily pro získání obrazu
regionu a jako náměty k jeho rozvoji.
Dotazník:
1. Pohlaví:  žena  muž
2.

Věk:  0-15 let

 16-25 let

3.

Máte s sebou děti?:  ano

 26-40 let

 41-60 let  61- a více

 ne

4. Odkud jste? ………………………………….
5. Chodíte na zábavné akce často?:

 na podobné akce obvykle nechodím
□ 1 až 3x do roka
□ více než 3x do roka

6. Slyšel(a) jste už název MAS Mezi Hrady?:  ano

 ne

7. S čím jste v našem regionu spokojený(á)? ……………………………………….
8. S čím jste v našem regionu nespokojený(á)? ……………………………………..

Vyhodnocení dotazníku:
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