ZA4727

Flash Eurobarometer 194
(Urban Audit Perception Survey)

Country Specific Questionnaire
Estonia (Estonian)

FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Palun öelge kas olete üldiselt väga rahul, pigem rahul, pigem ei ole rahul või üldse ei ole rahul
järgmiste teenustega [CITY]?

[LUGEGE ETTE – LUGEGE ERINEVAS JÄRJEKORRAS ERINEVATE VASTAJATE PUHUL - ÜKS VASTUS
REA KOHTA]
Väga rahul ..............................................................................4
Pigem rahul ............................................................................3
Pigem ei ole rahul ................................................................2
Üldse ei ole rahul ...................................................................1
[EOÖ/VASTUS PUUDUB] ....................................................9
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Linna ühistransport, näiteks buss, tramm või troll
Koolid
Haigla poolt pakutavad tervishoiuteenused
Arstide poolt pakutavad tervishoiuteenused
Rohelised alad nagu näiteks avalikud pargid ja aiad
Sportimisvõimalust pakkuvad kohad nagu näiteks spordiväljakud ja sisespordihallid
Kinod
Kultuurasutused nagu näiteks kontserdisaalid, teatrid, muuseumid ja raamatukogud
Avalik juurdepääs internetile nagu näiteks internetikohvikud ja raamatukogud
Internetiühendus kodus

Nüüd loen Teile ette mõned väited. Öelge palun kas olete igaühe väitega väga nõus, pigem nõus,
pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus?
[LUGEGE ETTE – LUGEGE ERINEVAS JÄRJEKORRAS ERINEVATE VASTAJATE PUHUL - ÜKS
VASTUS REA KOHTA]
Väga nõus .............................................................................4
Pigem nõus ............................................................................3
Pigem ei ole nõus...................................................................2
Üldse ei ole nõus....................................................................1
[EOÖ/VASTUS PUUDUB] ................................................. 9
A
B
C
D
E
F
G
H

[CITY] on kerge leida head töökohta
[CITY] elavad välismaalased on hästi integreeritud
[CITY] on kerge leida mõistliku hinnaga head eluaset
Kui pöördute [CITY] administratiivteenuse poole, saate sealt tõhusat abi
[CITY] on õhureostatus suur probleem
[CITY] on müra suur probleem
[CITY] on puhas linn
[CITY] kulutab oma ressursse mõistlikult

[VIIMASED KAKS KATEGOORIAT LUGEGE ETTE SAMAS JÄRJEKORRAS JA LUGEGE ETTE
VIIMASTENA]
I
J

Te olete rahul, et elate [CITY]
Järgmisel viiel aastal on [CITY] meeldivam elada

Q3

Iga järgneva väite kohta palun öelge kas see juhtub Teiega alati, mõnikord, harva või seda ei juhtu
mitte kunagi?
[LUGEGE ETTE – LUGEGE ERINEVAS JÄRJEKORRAS ERINEVATE VASTAJATE PUHUL - ÜKS VASTUS REA KOHTA]

Alati.........................................................................................4
Mõnikord.................................................................................3
Harva .....................................................................................2
Mitte kunagi ............................................................................1
[EOÖ/VASTUS PUUDUB] ................................................. 9
A
B
C

Teil on kuu lõpus arvete tasumisel makseraskusi
Te tunnete ennast turvaliselt naabruskonnas, kus elate
Te tunnete ennast [CITY] turvaliselt

DEMOGRAPHICS
D1. Sugu
(MITTE KÜSIDA - MÄRKIGE SOBIV)
Mees.................................................................................1
Naine ................................................................................2

D2. Kui vana te olete?
[_][_]
[99]

aastat vana
[KEELDUS/ VASTUS PUUDUB]

D3. Kui vana te siis olite, kui te lõpetasite päevases õppevormis õppimise?
(Kirjutage SEE VANUS, MILLAL ÕPINGUD LÕPETATI)
[_][_] aastat vana
[ 9 9 ] [KEELDUS/ VASTUS PUUDUB]
[ 0 1 ] [EI OLE KUNAGI PÄEVASES ÕPPEVORMIS ÕPPINUD]
[ 0 0 ] [ÕPIB PRAEGU PÄEVASES ÕPPEVORMIS]

D4. Kui rääkida Teie praegusest põhitegevusest, siis kas Te olete iseendale tööandja, teenistuja, tööline või
Te praegu ei tööta? Kas see tähendab, et te olete...
[JUHUL, KUI VASTUS PÕHIKATEGOORIALE ON OLEMAS, LUGEGE ETTE VASTAVAD
ALAKATEGOORIAD]
- Iseendale tööandja
Æ i.e. :
- talunik, metsnik, kalur................................................ 11
- poeomanik, käsitöömeister ....................................... 12
- spetsialist (jurist, arst, raamatupidaja, arhitekt, jne).. 13
- ettevõtte juht.............................................................. 14
- muu ........................................................................... 15
- Teenistuja
Æ i.e. :
- spetsialist (palgaline jurist, arst, raamatupidaja, arhitekt, jne)
- tippjuht, direktor, juhataja .......................................... 22
- keskastme juht, ......................................................... 23
- riigiametnik ................................................................ 24
- kontoritöötaja............................................................. 25
- muu palgaline teenistuja (müüja, meditsiiniõde vmt.)26
- muu
........................................................... 27
- Tööline
Æ i.e. :
- keskastme juht/ töödejuhata (meeskonna juht, vmt...)31
- Tööline
........................................................... 32
- kvalifikatseerimata tööline ......................................... 33
- muu
........................................................... 34
- Praegu ei tööta
Æ i.e. :
- isik, kes vastutab majapidamise korrashoiu eest...... 41
- õpilane, üliõpilane (päevases õppevormis)............... 42
- pensionär .................................................................. 43
- isik, kes otsib tööd..................................................... 44
- muu ........................................................................... 45
- (Keeldus)
..................................................................................... 99
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D5.

Milline järgnevatest väidetest kehtib Teie kohta?
(AINULT ÜKS VÄIDE ON LUBATUD, VALIGE ESIMENE, MIS SOBIB, ARVESTAGE PRAEGUSI 25
EUROOPA LIIKMESRIIKI)
- Nii minu vanemad kui ka mina oleme sündinud Eestis .. 1
- Mina olen sündinud väljaspool Euroopa Liitu ................. 2
- Mina olen sündinud teises Euroopa Liidu riigis ............... 3
- Mina olen sündinud Eestis ja vähemalt üks minu vanematest on sündinud väljaspool
Euroopa Liitu ..................................................................... 4
- Mina olen sündinud Eestis ja vähemalt minu üks vanem on sündinud teises Euroopa
Liidu riigis ......................................................................... 5
- [EOÖ/VASTUS PUUDUB] ............................................. 9

D5_NONEU. Milline järgnevatest väidetest kehtib Teie kohta?
(AINULT ÜKS VÄIDE ON LUBATUD, VALIGE ESIMENE, MIS SOBIB, ARVESTAGE PRAEGUSI 25
EUROOPA LIIKMESRIIKI)
- Nii minu vanemad kui ka mina oleme sündinud Eestis .. 1
- ?????????? .................................................................... 2
- ?????????? ..................................................................... 3
- [EOÖ/VASTUS PUUDUB] ............................................. 9
D6. Et paremini mõista millisest [CITY] osast Te rääkisite sooviksime Teil öelda, millises linnaosas Te elate.
Seda informatsiooni kasutatakse ainult uuringu tulemuste kaardistamiseks. Palun öelge, milline on Teie
elukoha postiindeks?
Posti INDEKS: ......................................................... ______
[EOÖ/VASTUS PUUDUB] .......................................... 9999
D8. Sellega lõpetame intervjuu. Siiski võib Gallup soovida uuesti ühendust võtta varem küsimustele
vastanud inimestega, et küsida paar lisaküsimust. Kas see sobib, et võtaksime Teiega ühendust mõne aja
pärast, et teada saada Teie arvamusi ja seisukohti mõndades küsimustes?
Jah....................................................................................1
Ei ......................................................................................2
(Keeldus) ..........................................................................3
(EOÖ/VASTUS PUUDUB) ...............................................9

Kui kood 1 küsimuses D8, küsige:
D9. Et Gallupi intervjueerija saaks Teiega paremini ühendust võtta, kas ma palun saaksin Teie nime?
NIMI: _________

