Program rozvoje města Harrachov
na období 2020 – 2026

DOTAZNÍK PRO OBČANY

Vážení obyvatelé,
dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Město připravuje
zpracování zásadní rozvojové koncepce.

Program rozvoje města Harrachov na období 2020 – 2026
Protože je pro nás Váš názor důležitý, žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Rádi
bychom Vaše názory a připomínky zohlednili v připravovaném dokumentu tak, aby se nám
všem v našem městě žilo lépe.
Děkuji Vám
Eva Zbrojová
starostka města
Dotazník pro občany lze vyplnit elektronicky na webové adrese:
www.mojeanketa.cz/pruzkum/263518973/

!! Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na sběrném místě, v TIC budově městského úřadu!
Dotazníkové šetření bude ukončeno 31. 07. 2018

V případě zájmu o další dotazník pro členy domácnosti či své známé, můžete využít:
Dotazníky ke stažení v tiskovém formátu - dostupný na http://www.harrachov.cz/
Dotazník vytištěný k dostání v TIC budově městského úřadu.
Informace o projektu, podklady a výstupy zpracování PRM naleznete také na www.tanvaldsko.eu
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Vaši odpověď označte zaškrtnutím.
U otázek s volnou odpovědí napište Váš názor, námět, doporučení, stanovisko, hodnocení.
1. Jak dlouho žijete ve městě?





méně než 4 roky
5-9 let
10-19 let
více než 20 let

2. Které výroky Vás charakterizují? (více možných odpovědí)
 žiji ve městě od narození
 přistěhoval/a jsem se sem za prací
 přistěhoval/a jsem se sem a partnerem/partnerkou
 přistěhoval/a jsem se kvůli bydlení
 přistěhoval/a jsem se z jiného okresu
 přistěhoval/a jsem se z jiného kraje
 jiné
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Co se Vám v rámci bydlení ve městě nejvíc líbí? (více možných odpovědí)
 zázemí pro klidný rodinný život
 dobré mezilidské vztahy
 bezpečnost ve městě
 dostupnost pracovních příležitostí ve městě
 dostupnost pracovních příležitostí v okolních obcích
 dostupnost služeb přímo ve městě
 dostupnost služeb v okolních obcích
 možnosti sportovního a kulturního vyžití
 dostatečná nabídka volnočasových aktivit
 dopravní bezpečnost
 vzhled města
4. Co se Vám v rámci bydlení ve městě nelíbí? (více možných odpovědí)












špatné mezilidské vztahy
nezájem lidí o život ve městě
bezpečnost ve městě
dostupnost pracovních příležitostí ve městě
dostupnost pracovních příležitostí v okolních obcích
dostupnost služeb přímo ve městě
dostupnost služeb v okolních obcích
možnosti sportovního a kulturního vyžití
vzhled města
nedostatek volnočasových aktivit
dopravní bezpečnost
2

Program rozvoje města Harrachov
na období 2020 – 2026

5. Co se Vám líbí v jiné obci, a ve Vašem městě postrádáte?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Jak jste spokojeni s úrovní následujících oblastí?
(ohodnoťte prosím jako ve škole: 1 – naprosto spokojen/a, 2 – docela spokojen/a, 3 –
průměr (jak kdy), 4 – docela nespokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a)
vzhled města – péče o veřejnou zeleň, čistota
dostupnost základního a předškolního vzdělávání
kvalita dostupného základního a předškolního vzdělávání
dostupnost středního vzdělávání
kvalita dostupného středního vzdělávání
podmínky pro podnikání
informovanost o dění ve městě
nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež
možnost sportovního vyžití
možnost kulturně-společenského vyžití
dostupnost zdravotnických služeb
dostupnost služeb sociální péče
bezpečnost obyvatel města
dostupnost služeb ve městě (obchody, služby, …)
dopravní dostupnost města (podmínky pro dojíždění)
dostupnost pracovních příležitostí
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7. Které služby Vám ve městě nejvíce chybí?(prosím vypište max. 3 dle důležitosti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. Na co jste ve městě nejvíce pyšní, čím představujete město svým známým, co je podle
Vás na městě nejzajímavější?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Byli byste ochotni se zapojit osobně do rozvoje města?







rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím
již jsem zapojen/a

10. Jaké informace Vám o dění ve městě chybí?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Jaké projekty by se podle Vás měly realizovat?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Jaké projekty by se podle Vás rozhodně realizovat neměly?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Váš věk
 15-19
 20-29
 30-39
 40-49
 50-59
 60+
14. Pohlaví
 muž
 žena
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15. Nejvyšší dosažené vzdělání






základní
střední odborné bez maturity
středoškolské / střední odborné s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské

16. Vaše ekonomická aktivita








jsem v zaměstnání
podnikám
bez zaměstnání
jsem na mateřské / rodičovské dovolené
jsem v důchodu (nepracuji)
studuji
jsem v domácnosti

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.
Vaše názory a náměty jsou významným podnětem pro další rozvoj města a budou zohledněny
při tvorbě „Programu rozvoje města Harrachov na období 2020 – 2026“.
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