
ZAPRAZI.EU | 13

– ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ŽIVOTA NA ŘÍČANSKU 

Zasláním vyplněného dotazníku 
udělujete souhlas ke zpracování od-
povědi, která bude zahrnuta do stra-
tegického dokumentu MAS Říčan-
sko na období 2021-2027. Odpověď 
bude zpracována anonymně. Pokud 
chcete být součástí slosování o re-

gionální dárkový balíček, nezapo-
meňte uvést své jméno a adresu, 
případně telefonický kontakt. 
 Vyplněný dotazník zašlete na 
e-mail mas@ricansko.eu nebo 
poštou na MAS, V Průhonu 153,  
251 62 Svojetice. ■

V průběhu února až března sbíráme 
v území náměty, co chcete zlepšit.
Slosování zaslaných odpovědí proběhne 14. 4. 2021 
a pět výherců obdrží dárkový balíček regionálních 
výrobků Zápraží originální produkt®.

Prosím uveďte, z jaké jste obce:  

Jste: žena / muž  

Váš věk:
 

Jak dlouho zde žijete:  

Kontaktní údaje, pokud máte zájem o účast ve slosování:

Považujete investice na níže uvedené projektové záměry jako důležité? Ano 
velmi

Rozhodně 
ano

Spíše 
ne

Rozhodně 
ne

Nedokáži 
posoudit

Investice do zemědělských podniků      
Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh      
Lesnická a zemědělská infrastruktura      
Naučné stezky      
Diverzifikace a zakládání nových podniků      
Obchody v obcích      
Památky místního významu (kapličky, zvoničky)      
Kulturní a spolková zařízení (knihovny, komunitní centra, atd.)      
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání      
Bezpečnost v dopravě (komunikace, přechody, chodníky, mosty…)      
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu      
Veřejná infrastruktura cestovního ruchu (trasy, infocentra)      
Revitalizace veřejných prostranství (včetně zastávek)      
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů      
Infrastruktura základní a mateřských škol, dětských skupin      
Infrastruktura pro sociální služby      
Revitalizace kulturních památek      
Městská a obecní muzea      
Profesionální knihovny      
Aktivizace a participace cílové skupiny; komunitní (sociální) práce, vznik 
a rozvoj komunitních center      

Sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí      
Posílení prvků svépomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny 
zkušeností, podpora dobrovolnictví      

Sdílená a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče      
Zaměstnanostní programy, podpora tvorby pracovních míst na venkově      
Posilování rodinných vazeb, příměstské tábory komunitního typu, programy 
pro rodiny      

Komunitní energetika, rozvoj obnovitelných zdrojů energie      
Zadržování vody v extravilánu / intravilánu      
Zeleň v intravilánu      
Odpady, cirkulární ekonomika      
Enviromentální vzdělávání (EVVO), ostatní vzdělávací aktivity      
PROSTOR PRO VÁS - DOPLŇTE:

✁

✁


