Názov obce:

DVORY A OKOLIE - združenie obcí
Dotazníkový prieskum verejnej mienky
V týchto mesiacoch DVORY A OKOLIE - združenie obcí v spolupráci s Regionálnou
rozvojovou agentúrou Južný región spracováva „Stratégiu integrovaného rozvoja združenia obcí
DVORY A OKOLIE“. Táto stratégia sa pripravuje z nasledovných dôvodov:
- Je potrebná k prihláseniu sa do tzv. Programu LEADER,
- Je vyjadrením vôle občanov a ich predstáv o budúcom rozvoji obce a regiónu.
Hlavne z druhého dôvodu veríme, že sa zúčastníte nášho dotazníkového prieskumu. Vaše odpovede nám
pomôžu zistiť súčasnú situáciu a Vaše potreby. Samotný dotazník je iba časťou prípravy stratégie.
Veríme, že sa zúčastníte aj odborných stretnutí organizovaných v blízkej budúcnosti, kde budeme
spoločne diskutovať o predstave budúceho života obyvateľov obce a regiónu.
Vyplnené dotazníky môžete odovzdať do 15. júna 2012 na Obecnom úrade.
1. Posúďte k v a l i t u ž i v o t a obyvateľov vo Vašej obci.(označte krížikom)

□ priemerná
□ zlá
dobrá
2. Napíšte, konkrétne čo by sa malo riešiť vo vyznačených oblastiach, aby sa zlepšil Váš osobný
život? (napíšte max. 3 aktivity)
a. Rozvoj hospodárstva, podnikania a miestnych služieb

□

b.

Rozvoj poľnohospodárstva a riešenie problémov poľnohospodárov

c. Podpora a rozvoj školstva, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej infraštruktúry

d.

Zabezpečenie možností športovania, zábavy, kultúrneho vyžitia a voľno-časových aktivít

e.

Tvorba a ochrana životného prostredia, verejných priestranstiev a verejnej zelene

f.

Vybudovanie a rozvoj technickej infraštruktúry (cesty, plyn, voda, elektrina, atď.)

g.

Podpora mládežníckych aktivít a zlepšenie života mladých ľudí

Názov obce:
h.

Podpora aktivít žien, riešenie ich problémov a zlepšenie postavenia žien v spoločnosti

i.

Zlepšenie činnosti samospráv a neziskových organizácií

j.

Zabezpečenie bytových podmienok (dostupnosť bytov a stavebných parciel)

3. Ktorá téma by sa mala riešiť ako prvá pre zlepšenie kvality života vo Vašej obci?

(označte krížikom jednu tému)
Téma rozvoja

Označiť

Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania, dostupnosť tovarov a služieb
Rozvoj poľnohospodárstva a riešenie problémov poľnohospodárov
Podpora a rozvoj školstva, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej infraštruktúry
Zabezpečenie možností športovania, zábavy, kult.vyžitia a voľno-časových aktivít
Tvorba a ochrana životného prostredia, verejných priestranstiev a verejnej zelene
Vybudovanie a rozvoj technickej infraštruktúry (cesty, plyn, voda, elektrina, atď.)
Podpora mládežníckych aktivít a riešenie problémov mládeže
Podpora aktivít žien a riešenie ich problémov
Zlepšenie činnosti samospráv a neziskových organizácií
Zabezpečenie bytových podmienok (dostupnosť bytov a stavebných parciel)
4. Uveďte, prosím, čo konkrétne sa Vám najviac páči vo Vašej obci?

5. Uveďte, prosím, čo konkrétne sa Vám najviac nepáči vo Vašej obci?

Vaše údaje (zaškrtnite príslušné políčko!)

□

Pohlavie:
Stav:

□
□
□

□

Žena

študent
nezamestnaný

□
□

Muž

dôchodca
rodičovská dovolenka

□
□

zamestnanec
živnostník, podnikateľ

iné.................................................................................................................
Ďakujeme Vám za spoluprácu!

