Kancelář MAS Mezi Hrady, z. s.
Jungmannova 355, 267 03 Hudlice
IČO: 01383892

DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST „Co

www.mezihrady.cz

zlepšit v naší obci či regionu?“

(sběr dat od 25.9. do 15.10. 2020)

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život ve
Vaší obci a širokém okolí. Vaše obec je členem Místní akční skupiny (MAS) Mezi Hrady, z.s., která funguje na principu
partnerství a jejím úkolem je propojovat vedení Vaší obce s občany, místními spolky či podnikateli působícími v regionu.
Společně plánovat a realizovat aktivity, které přispějí k rozvoji Vaší obce, regionu a venkovské ekonomiky. Pro zjišťování
potřeb zainteresovaných aktérů slouží tento dotazník, který bude pokladem pro tvorbu dokumentu „Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje pro období 2021- 2027“. Zpracování tohoto dokumentu je zároveň podmínkou pro získání dotací
na některé projekty a aktivity v našem regionu.
Všechna data získaná vyplněním dotazníků slouží výhradně pro potřeby MAS Mezi Hrady, z.s.. Za každou osobu vyplňte
prosím pouze jeden dotazník! O výsledcích zpracování dotazníků budete informováni na webových stránkách
www.mezihrady.cz. V případě, že nám poskytnete Vaší e-mailovou adresu, výstupy Vám zašleme.
Mgr. Tereza Houšková
MAS Mezi Hrady, z.s.

Název obce, ve které bydlíte
Kontaktní e-mail
(nepovinné)
OTÁZKA

KOMENTÁŘ

Myslíte si, že obyvatelé
obce mají dostatek
příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
Jaké volnočasové aktivity
Vám v obci chybí?
Představte si, že můžete
rozhodnout o využití
obecních finančních
prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a?
Jste spokojen(na) se
stavem veřejných
prostranství v okolí svého
bydliště?
Uvítali byste nějaké další
služby ve Vaši obci, které
nejsou v místě nabízeny
(senior taxi, obchod,
restaurace)?
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Jaká zařízení pro volný čas
v obci postrádáte?

Registrujete ve Vaší obci
nějaké dopravní problémy?
Pokud ano jaké?

Co podle Vás nejvíce
zatěžuje kvalitu životního
prostředí ve Vaší obci?

Jak jste spokojeny
s dostupnou zdravotnickou
péčí ve Vaší obcí?

Jak jste celkově spokojení
s životem v obci?

Uvítali byste v obci více
kulturních akcí?

Je v obci dostatek
pracovních příležitostí?

Podílíte se nějak na dění
v obci?

Jak vidíte vývoj obce do
budoucna?
DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ ČAS A VAŠE NÁZORY. A zveme Vás na veřejné projednání finálního dokumentu, které se uskuteční
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nižbor dne 19.11.2020 od 17hod (Změna termínu vyhrazena vzhledem k aktuální situaci v ČR.
Sledujte www.mezihrady.cz). Vaše MAS Mezi Hrady.
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