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ZPRAVODAJ

ANKETA – ZPRAVODAJ 2007
Vážení čtenáři Zpravodaje,
k pravidelným příspěvkům prvního čísla v novém roce již tradičně patří krátký dotazníkový formulář s anketou. Naším cílem
je se při obsahové přípravě Zpravodaje řídit potřebami našich čtenářů a anketa nám má pomoci cíleně zařazovat příspěvky
dle vašich aktuálních přání.
Budeme vděčni, pokud níže uvedenému formuláři věnujete chvíli svého času. Vaše názory nám pomohou nacházet a kvalitně
zpracovávat přesně ty informace, které potřebujete pro svoji práci.
Vyplnění formulář prosím vložte do obálky a odešlete na adresu:
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57
587 33 Jihlava
Obálku prosím označte heslem ANKETA
Děkujeme vám za spolupráci na formování obsahu Zpravodaje, který chce být i nadále vaším rádcem a zdrojem důležitých
informací.
Za realizační tým předem děkuje
Miloš Vystrčil, předseda redakční rady
Zodpovězte prosím níže uvedené otázky. U otázek s možností výběru označte prosím svoje volbu křížkem:
1) Které články/informace uveřejňované ve Zpravodaji vám připadají zbytečné?
2) Co ve Zpravodaji postrádáte?
3) Jsou dle vašeho názoru články zveřejňované ve Zpravodaji srozumitelné, přehledné a přesné?

Většinou ano

Ano

Ne
Komentář:
4) Pracujete se zveřejňovanými výpisy usnesení z jednání zastupitelstva kraje ve Zpravodaji?

S výpisy usnesení pracuji.

S výpisy usnesení nepracuji.

Je to zbytečná rubrika.

Přivítal bych i zveřejnění zásadních komentářů k jednotlivým projednávaným bodům.
5) Vyhovuje vám měsíční periodicita vydávání Zpravodaje?

Měsíční periodicita mi vyhovuje.

Zpravodaj by měl vycházet častěji v měsíci.

Zpravodaj by měl vycházet jedenkrát za dva měsíce.

Zpravodaj by měl vycházet jedenkrát za tři měsíce.

Zpravodaj by neměl vycházet vůbec.
6) Kolik pracovníků na vašem úřadu/ve vaší instituci Zpravodaj čte?

1–5 pracovníků

6–10 pracovníků

11–15 pracovníků

15 a více pracovníků
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7) Předáváte dále informace zveřejňované ve Zpravodaje?

Ano, na důležité věci upozorňuji na poradě.

Jiný způsob předávání informací.

Ano, Zpravodaj vyvěšujeme na nástěnce/úřední desce.

Ano, Zpravodaj se kopíruje a předává k použití příslušným pracovníkům.

Ne, informace ve Zpravodaji dále nepředávám.
8) Využíváte informačních kampaní zveřejňovaných ve Zpravodaji jako nástroje pro informování veřejnosti (pozvánky na akce,
Dny otevřených dveří…)?

Ano, vyhovuje mi forma oddělitelných stránek k vyvěšení.

Dávám přednost uveřejněnému odkazu, kde naleznu informace k použití.

Ne, nevyužívám připravených informačních plakátů.

Informační kampaně mi ve Zpravodaji vadí.
Komentář:
9) Přivítali byste navýšení počtu kusů Zpravodaje, které dostává váš úřad/vaše instituce?

Ne, jeden výtisk pro naše potřeba stačí.

Ano, přivítali bych navýšení o . . . . . . kusů.
10) Využíváte elektronickou verzi Zpravodaje zveřejňovanou na internetových stránkách kraje?

Ano, sporadicky.

Ne, nevím že existuje elektronická verze Zpravodaje.

Ano, pravidelně.

Ne, nemám přístup na internet.

Ne.

Ne, nevím, že existují internetové stránky kraje.
11) Přivítali byste zasílání elektronické verze Zpravodaje do vašich e-mailových schránek (tzv. elektronický newsletter)?

Ano

Ne
12) Dostáváte Zpravodaj pravidelně, tzn. každý měsíc?

Ano

Ne
Komentář:
Chcete nám sdělit cokoliv jiného? Zde máte prostor

Anketu můžete vyplnit a odeslat anonymně. Nicméně vám budeme vděčni, pokud vyplníte alespoň některý z níže uvedených údajů.
Jméno respondenta ……………………………………………………………………………..
Úřad/instituce …………………………………………………………………………………...
Město/obec………………………………………………………………………………………

