Aptaujas anketa par Kurzemes
plānošanas reģiona atpazīstamību un
pakalpojumu kvalitāti
REZULTĀTI

2011.gada jūnijā Kurzemes
plānošanas reģions projekta «Kurzemes
plānošanas
reģiona
pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana» ietvaros tika
izstrādāta un publicēta interneta vietnē
elektroniska aptauja par Kurzemes
plānošanas reģionu, tā atpazīstamību un
sniegto pakalpojumu un nepieciešamo
uzlabojumu izvērtējumu.
Aptauja guva lielu atsaucību
un nepilna mēneša laikā, aptaujā
piedalījās vairāk kā 300 respondentu, kas
Kurzemes plānošanas reģionam sniedza
ieskatu par pastāvošajiem uzskatiem, par
tā
darbību
un
sniegtajiem
pakalpojumiem un to novērtējumu
dažādās mērķauditorijās.
Aptaujā piedalījās gan valsts
sektorā strādājošie, gan privātajos
uzņēmumos,
gan
nevalstiskajās
organizācijās strādājošie.
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KPR dokumentu pieejamība mājas lapā
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Vai Jūs izm antotu iespēju m ājas lapā veikt elektronisko
reģistrēšanos izsudinātajiem sem ināriem , konferencēm
utm l.?
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Izvērtējot aptaujas rezultātus, Kurzemes
plānošanas reģions var secināt, ka kopumā tā darbība un
sniegto pakalpojumu kvalitāte tiek novērtēta kā laba un ~
90% gadījumu vērtējums ir «labi» un «ļoti labi», kas
sniedz gandarījumu un motivē turpināt iesākto darbu tik
pat kvalitatīvi, inovatīvi un turpināt attīstīties, domājot
par jauniem un inovatīviem risinājumiem, kas atvieglotu
Kurzemes plānošanas reģiona un tā sadarbības partneru
ikdienu.
Aptaujas anketā respondenti ir atzinīgi
novērtējuši plānošanas reģiona piedāvātos jaunos
risinājumus informācijas apmaiņas kvalitātes un
pieejamības nodrošināšanai, kas būtiski uzlabos un
paātrinās tās savstarpējo apmaiņu.
Vēlamies pateikties visiem respondentiem,
kas veltīja laiku un aizpildīja anketu. Tā pat liels paldies
visiem par atzinīgajiem vārdiem un priekšlikumiem par
nepieciešamajiem uzlabojumiem.
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