Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu
Šetření mezi neziskovými subjekty
Dotazníkové šetření mezi neziskovými subjekty probíhalo prostřednictvím webu MAS Mezi Hrady,
e-mailu a osobním jednáním na jaře 2014. Mezi neziskové subjekty jsou v rámci tohoto šetření
zahrnuty i školy. Toto šetření se stalo podkladem pro vznik analytické části SCLLD.
Subjekty se při vyplňování dotazníku zaměřily především na vyplnění otázek „Uveďte návrhy aktivit
MAS Mezi Hrady, které by Vám byly prospěšné“ a „Připravované reálné akce“ a vyjmenování
činností pro veřejnost, které v podstatě odpovídají i druhu činnosti neziskového subjektu.
Dotazník:
Název neziskového subjektu: ………………………………………………………
Členství v MAS Mezi Hrady
(jsem členem, uvažuji o členství, neuvažuji o členství pouze o formě spolupráce v rámci propagace
či jiných služeb, jakých?)
Adresa
(sídlo subjektu na území MAS Mezi Hrady)
Adresa prostor či lokalit, kde je na území MAS Mezi Hrady vyvíjena činnost.

IČO
Právní subjektivita
(o.s., nadace, církev, o.p.s……..)
Statutární orgán
(jméno, mobil, e-mail)
Kontaktní osoba pro potřeby MAS Mezi Hrady
(jméno, mobil, e-mail)
Počet členů
Druh činnosti
(vzdělávání a osvěta, volnočasové aktivity, sportovní
činnost, výstavní činnost……)
Cílová skupina
(děti, mládež, senioři, matky s dětmi, veškeré věkové skupiny…)

Finanční zdroje na činnost
(vlastní členské příspěvky, podpora obcí, kde činnost provádíte, podpora z nadací, dotace Pard.kraje,
dotace ČR, OP EU…)
Kolik procent z finanční potřeby na běžnou roční činnost tvoří vlastní prostředky a kolik
dotační či jiná podpora jiných subjektů?

Popis akcí pro veřejnost
(výstavy, přednášky, publikace …)
Popis akcí pro své členy
Jste členem další organizace či jiného sdružení?
V jaké oblasti plánujete rozvoj vašich aktivit v
nejbližší době?
Jste dostatečně informováni o aktivitách MAS Mezi
Hrady (ano-informace si aktivně získávám sám či
využívám jako informační zdroj web …)
V případě že nejste, jak byste chtěli být o aktivitách
informováni?
(cíleně mailem, na akcích pro veřejnost, jinak…)
Spolupracujete aktivně s představiteli obce, kde
vyvíjíte svoji činnost?
V případě že ne, proč a co byste navrhovali zlepšit?
Jaké aktivity využíváte
(zveřejnění akce na webu regionu, poskytování
informací ohledně dotačních titulů a jiné poradenství,
zajištění aktuálních informací z veřejné
sféry,
informace z webových stránek, společnou propagaci v
materiálech a na akcích, spolupráci s dalšími subjekty
v regionu, zapojení se do aktivit v Programech pro
školy, jiné…)
Uveďte návrhy aktivit MAS Mezi Hrady, které by
vám byly prospěšné
Připravované reálné akce od r. 2013 do 2020:
(investiční akce – oprava/rekonstrukce/výstavba zázemí, vč. jejich vybavení, neinvestiční akce –
pořádání akcí/přednášek/kurzů pro veřejnost, vydávání propagačních materiálů, rozvoj vzdělávání
zaměstnanců…….)
Název akce:
Stručný obsah akce:
Cca náklady:
Cca rok realizace:
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