GOV13

PODÍL OBYVATEL S TRVALÝM PŘÍSTUPEM K NĚKTERÉMU ZE
ZDROJŮ INFORMOVÁNÍ (SMS, MAIL…)

Číslo

GOV13

Název indikátoru

Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů
informování (SMS, mail…)

Oblast

G

Definice indikátoru

Poměr počtu osob přihlášených, resp. registrovaných v
systémech informování občanů, provozovaných
městskou/obecnou samosprávou, resp. integrovaným záchranným
systémem (IZS) k celkovému počtu obyvatel, kteří jsou starší než
15 let.

Jednotka indikátoru

%

Klíčová slova

Informovanost, informační systémy

Důvod sledování a
využitelnost

Včasná a adresná informovanost občanů může výrazným
způsobem snížit škody na zdraví a majetku, způsobené
mimořádnými událostmi vyplývajících ze změny klimatu (vlny
veder, záplavy, vichřice apod.). Čím více obyvatel je přímo (sms,
e-mailem, mobilní aplikací apod.) varováno před a během
výskytu mimořádné události, resp. přímo informována o tom, jak
se chovat během události, tím se snižuje zranitelnost na její
dopady. Pro tento účel lze využívat všechny komunikační kanály,
které slouží i pro jiné účely.

Úplnost, reprezentativnost,
validita

Do celkového počtu obyvatel s trvalým přístupem k některému
ze zdrojů informování se započítávají unikátní telefonické čísla,
e-mailové adresy, resp. stažené mobilní aplikace.
Celkový počet kontaktů na zdroje informování může být
zkreslený vícenásobnou registrací v různých informačních
kanálech a současně podmínka zaregistrování občanů starších 15
let, nemusí být vždy dodržena.

Popis zpracování dat

Údaje se získávají z registračních údajů města, resp. IZS. záznamů
/ zápisů a dokumentací.

Zdroj dat

Zdrojem dat je samotné město/městská část/obec a IZS.

Frekvence sledování

1 x za 1 rok

Ovlivnitelnost městem

Město/městská část/obec tento indikátor nepřímo ovlivňuje.
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Způsob prezentace

Výsledky budou prezentovány v jednotném rámci Klimasken na
pětistupňové škále podle stanovených intervalů, odrážejících
procento přihlášených, resp. registrovaných v systémech
informování občanů k celkovému počtu obyvatel nad 15 let v
referenčním roce.

Zodpovědnost

Zpracovatel KLIMASKEN, město, městská část, obec
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