Dotazníkový prieskum
V júni 2009 bol na území Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. realizova
realizovaný
ný dotazníkový prieskum,
ktorý pripravila Regionálna rozvojová agentúra Skalica v spolupráci s Vidieckou organizáciou pre
komunitné aktivity (VOKA). V obciach a mestách dotazníky do domácností distribuovali dobrovo¾ní
spolupracovníci z Únie žien, Jednoty dôchodcov a mladí ¾udia, ktorí aj vyplnené dotazníky zozbierali.
Celkom bolo distribuovaných 9.915 dotazníkov, z ktorých sa vrátilo vyplnených 3.976, t.j.
t.j. 40% (najviac
Letničie 90%, najmenej Kopčany 19%).
Pre tvorbu strategického plánu boli dôležité odpovede na dve otvorené otázky.
Na prvú Čo sa vám vo vašej obci páči? respondenti najviac uvádzali parky, zeleò, životné
prostredie, čistota (v dotazníkoch sa tieto odpovede objavili 624624-krát), nasledovala kultúra, kultúrny
dom, ¾udové zvyky, tradície, kultúrne aktivity (547), šport, športové podujatia, športové areály (361),
pamiatky (259, ale až 211 z toho sa týka holíčskeho zámku), pokoj (232), školstvo ((219,
219, ale väčšina
odpovedí sa týka najmä rekonštrukcií školských a predškolských zariadení) atï.
Na otázku Čo by ste navrhli pre zlepšenie života v obci/meste? sa odpovede a návrhy najčastejšie
týkali týchto tém: oprava ciest a chodníkov
chodníkov (876), služby v obci (684), infraštruktúra vo¾ného času
(585), kanalizácia, vodovod (528), medzi¾udské vz(ahy (249), viac podujatí (233), životné prostredie
(213) atï.
Okrem toho významným ukazovate¾om záujmu občanov o rozvoj obce boli aj ich odpovede na
na
otázku V akej oblasti vidíte najviac šancí na rozvoj obce/mesta?, kde boli dané možnosti: cestovný
cestovný
ruch, služby, po¾nohospodárstvo, kultúra a šport, stavebníctvo, lesníctvo, školstvo, priemysel a iné.
V rámci územného priemeru najviac „hlasov“ dali obyvatelia
obyvatelia rozvoju kultúry a športu (24%) a potom
nasledovali služby (22%), cestovný ruch (14%), po¾nohospodárstvo (12%), školstvo (9%), priemysel (8%),
stavebníctvo (6%), iné (3%), lesníctvo (2%).
tieto
o odpovede: slabá informovanos( o
Na otázku Čo bráni tomu, aby sa tieto šance využili? Boli tiet
dianí v meste/obci 35%, nedostatok vo¾ného času 33%, iné 17%, nikto ma o to nepožiadal 15%. A ako
by mohli samotní občania
občania prispie( k využitiu šancí? - dobrovo¾nou účas(ou na aktivitách 61%, vlastnými
nápadmi a návrhmi 30%,
30%, iné 5%, finančne 4%.

