Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Gura Humorului, Județul Suceava

CHESTIONAR
Bună ziua! În vederea elaborării analizei pentru dezvoltarea socio-economică a orașului Gura
Humorului, vă rugăm să acordați câteva minute pentru completarea acestui chestionar. Vă mulțumim!

1. Considerați că elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă este importantă pentru
locuitorii Orașului Gura Humorului?
⎕ DA

⎕ NU

2. Cât de important este acest document strategic pentru dezvoltarea socio-economică a
Orașului Gura Humorului?
⎕ în foarte mare măsură

⎕ în mare măsură

⎕ în mică măsură

⎕ în foarte mică măsură

3. Ce vă place cel mai mult în calitate de locuitor al orașului Gura Humorului?
⎕ Infrastructura rutieră
⎕ Infrastructura utilitară
⎕ Cadrul natural și așezarea geografică
⎕ Manifestările culturale și spațiile de petrecere a timpului liber
⎕ Zonele de agrement
⎕ Pârtia de schi

4. Care sunt problemele pe care le întâmpinați în orașul Gura Humorului?
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
5. Vă simțiți în siguranță pe străzile din orașul Gura Humorului?
⎕ DA

⎕ NU

6. Cât de mulțumit sunteți de modul în care Poliția Locală își desfășoară activitatea?
⎕ foarte mulțumit

⎕ mulțumit

⎕ nemulțumit

⎕ foarte nemulțumit
1

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Gura Humorului, Județul Suceava
7. Ce grupuri cu risc social sunt sprijinite în orașul Gura Humorului? (se pot alege mai multe
răspunsuri)
⎕ persoanele de etnie romă
⎕ persoanele cu dizabilități
⎕ copiii instituționalizați
⎕ persoanele cu venituri reduse
⎕ persoanele vârstnice dependente
⎕ șomerii înregistrați
⎕ victimele violenței în familie
⎕ copiii cu risc de abandon școlar
⎕ Alte grupuri ....................................................................................................................

8. Ce grupuri cu risc social pot fi sprijinite în viitor prin intermediul priorităților de dezvoltare?
(se pot alege mai multe răspunsuri)
⎕ persoanele de etnie romă
⎕ persoanele cu dizabilități
⎕ copiii instituționalizați
⎕ persoanele cu venituri reduse
⎕ persoanele vârstnice dependente
⎕ șomerii înregistrați
⎕ victimele violenței în familie
⎕ copiii cu risc de abandon școlar
⎕ Alte grupuri ....................................................................................................................

9. Cât de mulțumit sunteți de serviciile sociale acordate în orașul Gura Humorului?
⎕ foarte mulțumit

⎕ mulțumit

⎕ nemulțumit

⎕ foarte nemulțumit
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10. Cât de mulțumit sunteți de infrastructura utilitară din orașul Gura Humorului? (apă,
canalizare, etc.)
⎕ foarte mulțumit

⎕ mulțumit

⎕ nemulțumit

⎕ foarte nemulțumit

11. Cât de mulțumit sunteți de infrastructura rutieră din orașul Gura Humorului?
⎕ foarte mulțumit

⎕ mulțumit

⎕ nemulțumit

⎕ foarte nemulțumit

12. Cât de mulțumit sunteți de infrastructura comunitară din orașul Gura Humorului?
⎕ foarte mulțumit

⎕ mulțumit

⎕ nemulțumit

⎕ foarte nemulțumit

13. Cât de mulțumit sunteți de infrastructura educațională din orașul Gura Humorului?
⎕ foarte mulțumit

⎕ mulțumit

⎕ nemulțumit

⎕ foarte nemulțumit

14. Cât de mulțumit sunteți de activitățile culturale desfășurate în orașul Gura Humorului?
⎕ foarte mulțumit

⎕ mulțumit

⎕ nemulțumit

⎕ foarte nemulțumit

15. Cât de mulțumit sunteți de infrastructura medicală din orașul Gura Humorului?
⎕ foarte mulțumit

⎕ mulțumit

⎕ nemulțumit

⎕ foarte nemulțumit

16. Cât de mulțumit sunteți de ofertele de muncă din orașul Gura Humorului?
⎕ foarte mulțumit

⎕ mulțumit

⎕ nemulțumit

⎕ foarte nemulțumit
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17. Ce proiecte strategice considerați că sunt necesare în perioada următoare pentru
dezvoltarea socio-economică a orașului Gura Humorului?
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

DATE SOCIO-DEMOGRAFICE

Vârsta:..................................................................

Sex:
⎕ Bărbat

⎕ Femeie

Ocupație
.......................................................................................................................
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