VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ
Fórum Zdravého města Jilemnice – desatero problémů 2012
12. dubna 2012 od 16:00 hod ve Společenském domě Jilm

Počet účastníků:
Počet vydaných dotazníků:
Počet odevzdaných dotazníků:

98
98
35 (tzn. návratnost 35,7 %)

Dotazovaní hodnotili následující oblasti: obsah a rozsah programu; srozumitelnost výkladu; moderace
akce; příležitost pro aktivní účast; užitečnost; zajímavost; atmosféra akce a celkové hodnocení akce.
Účastníci měli možnost odpovědět na otázku: Jaký způsob pozvání na akci byl pro Vás rozhodující?
Dále byly k dispozici otevřené otázky: S čím jste byl/a spokojen/a? a Co byste doporučil/a vylepšit?
Hodnocení probíhalo podle stupnice (1) nejlepší – (5) nejhorší.
Hodnotící průměry pro každou oblast zobrazuje následující graf:
Vyhodnocení dotazníků - Fórum Zdravého města 2012
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Podle hodnotících dotazníků na účastníky působila nejlépe příležitost pro aktivní účast a moderace
akce. Hodnocení celé akce se pohybuje ve velmi optimistických hodnotách.
Výsledky otázky „Jaký způsob pozvání na akci byl u Vás rozhodující?“:
- plakát:
4 odpovědi
- zpravodaj:
9 odpovědí
- dopis:
4 odpovědi
- e-mail:
10 odpovědí
- internet:
6 odpovědí
V posledních dvou letech zaznamenáváme vzrůstající návštěvnost. Letošní fórum ZM bylo
nejúspěšnější co se týče návštěvnosti akce. Počet návštěvníků v uplynulých letech uvádí následující
graf:

Tato akce je součástí projektu „Jilemnice – město zeleně“,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.
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Na otázku „S čím jste byl spokojen/a?“ byly zaznamenány následující odpovědi:
- s celkovým průběhem akce (3 x)
- s aktivitou občanů (3 x)
- s organizací i moderováním (4 x)
- s celkovou myšlenkou akce (3 x)
- s občerstvením (2 x)
- s velkou účastí (2 x)
- úklid schodů u odbočky k vlakovému nádraží
- přínosná diskuse, možnost hlasování (3 x)
Na otázku „Co byste doporučil/a vylepšit?“ odpověděli dotazovaní následovně:
- úklid sněhu po celou zimu i na chodnících
- zimní protahování chodníku k vlakovému nádraží a od Alexandra k odbočce Za Lázněmi,
úklid listí na podzim
- porovnat zvolené body s výsledkem z minulých let, pokud souhlasí, měly by získat větší váhu
 upřednostnit je před ostatními body
- zkrátit čas akce
- aby zviditelněné problémy nezanikly a byly vyřešeny
- mechanismus vybírání 2 bodů u stolů
- s pozvánkou doručit vyhodnocení minulých priorit
- manipulativní řešení problémů, nevystihnou se základní problémy
- otázka, zda podobné akce problémy skutečně vyřeší
- tombolové lístky
- prodloužit diskusi na workshop (příprava na definici bodů (2 x)
- konstruktivnější řešení
- lepší a přehlednější organizace akce (i časová)

V Jilemnici dne 16. dubna 2012
Podle hodnotících dotazníků vypracovala Ing. Petra Novotná

Tato akce je součástí projektu „Jilemnice – město zeleně“,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

