2012. szeptember 24-30.
http://reszvetelhete.net
Tisztelt Állampolgár, kedves Barátunk!
Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre, melyeket több száz társának is felteszünk az ország különböző pontjain,
az Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) 2012. évi rendezvényeinek keretében!
I. Mennyire bízik meg? (1. nagyon 2. eléggé 3. nem
nagyon 4. egyáltalán nem 5. nem tudok válaszolni)
a rendőrségben

az igazságszolgáltatásban


a civil- nonprofit szervezetekben
a politikusokban


a parlamentben
az önkormányzatban

az egyházakban


II. Mit gondol, tud valamilyen befolyással lenni
a lakóhelyét érintő döntésekre? (x, !)
1. Határozottan úgy gondolom

2. Valamennyire úgy gondolom


3. Nem nagyon
4. Egyáltalán nem

5. Nem tudok erre válaszolni


III. Tett-e ilyen lépéseket az utóbbi 12 hónapban? (többet is megjelölhet: x, !)

1. Felkeresett egy helyi önkormányzati képviselőt
2. Felkeresett egy országgyűlési képviselőt

3. Rendszeresen figyelemmel kíséri a helyi önkormányzat valamelyik
tájékoztató csatornáját (honlap, helyi újság, helyi televízió, helyi rádió)

4. Részt vett nyilvános gyűlésen vagy találkozón

5. Részt vett valamilyen tüntetésen vagy tiltakozó megmozduláson

6. Petíciót írt alá

7. Részt vett legalább 1 internetes akcióban 
több akcióban vett részt 
Az akció típusát (többet is lehet) kérjük, jelölje:
E-mailt írt hivatalnak/képviselőnek

Internetes petíciót írt alá

Megosztott akcióra felhívó cikket, videót, anyagot
(iwiw-en, Facebook-on, levelező listán, blogon)

Közérdekű adatot igényelt az interneten keresztül (letöltöttem) 
IV. Mi segíthetné elő, hogy részt vegyen közösségi kezdeményezésben, tevékenységben?
(többet is megjelölhet: x, !)
1. Ha valaki megkérne, hogy vegyek részt

2. Ha barát, vagy családtag is részt venne velem

3. Ha valaki, akinek már van tapasztalata, elindítana


4. Ha több információt kapnék a lehetőségekről
5. Ha itthonról is megtehetném

6. Ha tudnám, hogy javára válik a pályámnak, javítja a munkalehetőségeimet 
7. Más, éspedig: .…………………………………………


8. Most erre nem tudok válaszolni
Neme:

férfi 

nő 

Életkora: 14-18 év  19-25 év  26-35 év  36-45 év  46-55 év  55 év fölött
Legmagasabb iskolai végzettsége:
kevesebb, mint 8 osztály 
szakmunkás  felsőfokú szakképzés  főiskola/egyetem 
A kitöltés helyszíne:

8 osztály 



középiskola 

téren - utcán, véletlen helyszínen  iskolában  az ÁRH programon 

Az összesítést megtalálja majd a http://reszvetelhete.net honlapon. Köszönjük együttműködését!

