
GOV13 PODIEL OBYVATEĽOV S TRVALÝM PRÍSTUPOM K NIEKTORÉMU
ZO ZDROJOV INFORMOVANIA

Číslo GOV13

Názov indikátora Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov
informovania

Oblasť G

Definícia indikátora Pomer počtu osôb prihlásených, resp. registrovaných v
systémoch informovania občanov , prevádzkovaných mestskou
samosprávou, resp. integrovaným záchranným systémom (IZS) k
celkovému počtu obyvateľov, ktorí sú starší ako 15 rokov.

Jednotka indikátora %

Kľúčové slová Informovanosť, informačné systémy

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

Včasná a adresná informovanosť občanov môže výrazným
spôsobom znížiť škody na zdraví a majetku, spôsobené
mimoriadnymi udalosťami vyplývajúcich zo zmeny klímy (vlny
horúčav, záplavy, víchrice a pod.). Čím viac obyvateľov je priamo
(sms, e-mailom, mobilnou aplikáciou apod.) varovaná pred a
počas výskytu mimoriadnej udalosti, resp. priamo informovaná o
tom , ako sa správať počas udalosti, tým sa znižuje zraniteľnosť
na jej dopady. Pre tento účel možno využívať všetky
komunikačné kanály, ktoré slúžia aj na iné účely.

Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Do celkového počtu obyvateľov s trvalým prístupom k
niektorému zo zdrojov informovania sa započítavajú unikátne
telefonické čísla, e-mailové adresy, resp. stiahnuté mobilné
aplikácie.
Celkový počet kontaktov na zdroje informovania môže byť
skreslený viacnásobnou registráciou v rôznych informačných
kanáloch a súčasne podmienka zaregistrovania občanov starších
ako 15 rokov, nemusí byť vždy dodržaná.

Popis spracovania dát Údaje sa získavajú z registračných údajov mesta, resp. IZS.
záznamov/zápisov a dokumentácií

Zdroj dát Zdrojom dát je samotné mesto/obec/mestská časť a IZS

Frekvencia sledovania 1 x za 1 rok

Ovplyvniteľnosť mestom Mesto tento indikátor nepriamo ovplyvňuje.
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Spôsob prezentácie Výsledky budú prezentované v jednotnom rámci CReLoCaF na
päťstupňovej škále podľa stanovených intervalov, odrážajúcich
percento prihlásených, resp. registrovaných v systémoch
informovania občanov k celkovému počtu obyvateľov nad 15
rokov v referenčnom roku

Zodpovednosť Spracovateľ KLIMASKEN, mesto, mestská časť, obec
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