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Příloha 2 - Výsledky dotazníkového šetření (souhrn odpovědí) 

Změnila se organizační struktura Vaší organizace vlivem vstupu ČR do EU? 

 

Změnila se organizační struktura Vaší organizace díky členství v partnerských 

evropských organizacích? 

 

Pokud k organizačním změnám došlo, v čem spočívaly? 

x 

Má Vaše organizace přímé zastoupení na evropské úrovni? 

 

 

 

 



8 

 

Změnily se nějak aktivity Vaší organizace v důsledku členství země v EU? 

 

Pokud ano, v čem tyto změny spočívají? 

 Větší participace na evropských dotačních zdrojích  

 Účastníme se mezinárodních i vnitrostátních projektů spolufinancovaných z ESF nebo 

SF  

 Přeshraniční partnerství  

 Účast na mezinárodních aktivitách členství v Evropském dobrovolnickém centru  

 V letošním roce jsme od EU dostali grant, jehož součástí je akce, kterou pořádáme pro 

stejně zaměřené organizace z evropských zemí  

 Staly se pro nás nedostupné granty na financování naší činnosti - tj. na demokratizaci 

společnosti. Museli jsme hledat jiné zdroje.  

 Orientace na legislativu EU. Stali jsme se členy evropských asociací a struktur jako: 

EASPD, ESN, E.D.E., FEANTSA. 

Změnily se nějak aktivity Vaší organizace vlivem členství v partnerských 

evropských organizacích? 

 

Pokud ano, v čem tato změna spočívala? 

 Více se orientujeme na naše partnery z jiných zemí  
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 Jsme aktivnější a viditelnější v oblasti našeho zájmu (nevidomí a slabozrací občané 

EU)  

 Mezinárodní setkávání  

 Výměna programů mezi zeměmi  

 Pravidelně vysíláme své členy na akce pořádané partnerskými evropskými 

organizacemi 

 Využití informací, inspirace, výměna zkušeností  

 Více společných projektů s partnery, velká administrativní zátěž v důsledku 

komunikace s centrálami sítí 

 Účast na jejich aktivitách (orientovaných na legislativu EU)  

 Více distribuujeme informace, více přijímáme, zkvalitňujeme naše služby díky 

informační výměně 

 Partnerství na mezinárodních projektech, účast na konferencích apod.  

 Zásadně se nezměnily. Stejná cílová skupina a základní aktivity, ale přibyla účast v 

mezinárodních projektech a tím i příležitosti pro nové akce (setkávání se seniorskou 

cílovou skupinou nad různými tématy, integrace do mezinárodních kampaní a jejich 

realizace lokálně v ČR, iniciativy na evropské úrovni, organizace mezinárodní 

konference o stárnutí) 

Změnily se nějak zájmy Vaší organizace vlivem členství ČR v EU? 

 

Jak se tyto zájmy změnily? 

 Zájem spolupracovat na mezinárodní úrovni. Začali jsme se orientovat více na pomoc 

transformujícím se demokraciím 

 Širší pole působnosti/kontext 
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 APSS ČR plně rozvinula svoji činnost a profesionalizovala se v r. 2006. Já osobně 

jsem prezidentem APSS ČR od r. 2007, tj. nedokážu některé otázky plně zodpovědět 

Změnily se nějak zájmy Vaší organizace díky členství v partnerských evropských 

organizacích? 

 

Jak se tyto zájmy změnily? 

 Inspirace z jiných zemí  

 Kvalitativně ne, kvantitativně ano (díky morální podpoře)  

 Širší pole působnosti/kontext 

 Zájem v participaci na evropských projektech  

 Tendence ke komparaci podmínek v jednotlivých zemích  

 Více si všímáme změn vyplývající z EU diskusí 

Čerpá Vaše organizace nějaké finanční prostředky ze zdrojů EU? 

 

Pokud ano, zhruba jak velké procento Vašich příjmů pochází z EU? 

 do 20%  

 Podívejte se na naše výroční zprávy na www.sons.cz  
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 20 %  

 50  

 10%  

 20  

 Nejedná se o peníze na běžný chod organizace, ale o prostředky vázané na jednu 

konkrétní akci, kterou pořádáme. Tyto prostředky výrazně převyšují náš běžný rozpočet  

 20  

 Zčásti nedobrovolně - 5  

 10%  

 20  

 5-7%  

 do 5% 

Argumentujete při jednáních s politickými představiteli ČR/státními 

úřady/zaměstnavateli obvyklými postupy či zvyklostmi typickými pro jiné evropské 

země? 

 

Jakou podobu má tato argumentace? 

 Dobrá praxe a osvědčené postupy používané v ostatních zemích  

 Pokud nám shora uvedení činitelé a úřady rozumějí, neuchylujeme se k aktivistickým 

metodám, které mohou být sice mediálně efektní, ale pro skupinu, jejíž zájmy máme 

hájit, jsou středně až dlouhodobě kontraproduktivní 

 Odkazujeme na dokumenty EU a jejich instituci, ale i na obecné hodnoty a zásady 

(např. genderová rovnost jako jedna z priorit EU)  
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 Porovnání zvyklostí v EU v oblasti zákonných úprav ochrany a působnosti 

zaměstnanců ve veřejné správě, způsob odměňování ve vztahu k průměrné mzdě a 

poměru mezi výrobní a nevýrobní sférou, způsob uzavírání kolektivních smluv, včetně 

vlastního kolektivního vyjednávání  

 Nelze paušalizovat - citování dokumentů, sdílení osvědčených postupů  

 Uvádění příkladů dobré praxe ze zahraničí  

 Odvolávání se na evropskou legislativu a strategické dokumenty na úrovni EU  

 Diskuse na společných setkáních  

 Používáme příklady dobré praxe z členských zemí  

 Příklady dobré praxe z evropských zemí a projektů 

Máte pocit, že by členství ČR v EU, potažmo členství v evropské organizaci 

přineslo Vaší organizaci více příležitostí, jak působit na české politické 

představitele/úřady/zaměstnavatele? 

 

Jste v pravidelném kontaktu s představiteli Vašich partnerských organizací z 

ostatních zemí EU? 
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Jak často se setkáváte? 

 Několikrát ročně, také podle potřeby, když chceme zaujmout nějakou společnou pozici 

vůči rozhodnutím evropských institucí  

 Náš prezident je členem řídícího výboru Evropské unie nevidomých (EBU), který se 

schází nejméně čtyřikrát ročně. Viceprezident je členem Komise Evropské unie 

nevidomých pro styk s EU, která se schází jednou až dvakrát ročně. V obou orgánech se 

konají i nepravidelná virtuální zasedání.  

 Cca čtyřikrát ročně 

 2x ročně  

 Newsletter měsíčně  

 Obvykle 2x až 3x ročně  

 2x ročně  

 Každý týden  

 Několikrát do roka  

 Nepravidelně 

  4x ročně  

 3-4x ročně  

 2- 3 x ročně 

 1 * 1/2 roku  

 2x do roka osobně, průběžně emailem 

Máte pocit, že by Vás tato setkání nějak osobně ovlivnila? 
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V čem případně tento vliv spatřujete? 

 Zlepšení jazykových znalostí, nové poznatky a obecně rozšiřování vlastních obzorů ve 

vzájemném informování; ve výměně zkušeností; ve výměně nápadů 

 V dohodách o společných projektech 

 V kvalifikovanějším odhadu vlastních možností; v získávání znalostí o směřování 

sociálního vývoje v EU nikoli z deklarativních sdělení Komise, ale z reálné situace v 

jednotlivých členských státech 

 Sdílení zkušeností: dobrých i špatných, inspirace úspěšnými kampaněmi atd. Např. 

letos pořádáme první český Kongres žen, který je inspirován Kongresem Kobiet z Polska 

 Zejména v oblasti širšího přehledu o situaci v EU, způsob argumentace a jednání  

 Jiný úhel pohledu  

 Využití informací, inspirace, výměna zkušeností  

 Vidím, že mají jiné starosti - nebojují o život:). Jinak je to inspirace - vzájemná  

 Rozšiřování obzorů 

 Zapojení do evropských projektů, studijní cesty, možnost porovnání 

 Kulturně a systémem práce, otevřenost  

 Větší rozhled a přehled 

 Profesionalizace v oboru 

 Zdokonalení jazyka 

Považujete existenci těchto evropských organizací za prospěšnou pro Vaši 

organizaci? 
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V čem tento prospěch spatřujete? 

 Určitě výměna zkušeností, získávání nových informací a taky jednání se zajímavými 

lidmi  

 Skrze Evropskou unii nevidomých se snažíme být skupinou, která - ač voličsky 

nezajímavá počtem - je pro občanskou společnost přínosem a zaslouží si náležitou 

pozornost i s ohledem na jistou sociální znevýhodněnost 

 společné prosazování témat (např. parita žen a mužů v politice), společný lobbing na 

evropské úrovni i v jednotlivých státech, společná příprava materiálů, účast na 

společných akcích  

 Síťování, předávání informací  

 Zejména z důvodů uvedených v předcházejících dvou bodech 

 ČMKOS je členem EOK a my jsme členem ČMKOS. Důležitá je výměna informací a 

v některých případech i společné postupy  

 Společné postupy, lobbing  

 Mezinárodní kontakty a výměna zkušeností 

 Informace, inspirace, výměna zkušeností  

 Vzájemná výměna informací a best practises 

 Společné projekty  

 Výměna informací - nové argumenty pro jednání s představiteli ČR atd.  

 Přijímání nových podnětů 

 Best practices 

 Analýzy členství v evropské platformě přináší know how a zvyšuje prestiž organizace  

 Inspirace dobrými příklady 

 Odpovědnost na mezinárodní úrovni 

 Prestiž při jednání v ČR i mezinárodně 
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Považujete názory svých evropských protějšků za inspirativní? 

 

V čem Vás inspirovaly? 

 V práci  

 Viz otázku o setkávání 

 Lepší argumentace a tím pádem schopnost prosazovat určitá témata 

 Ze stejných důvodů jako v předešlé otázce  

 Snaha najít konsensus i v případě naprosto odlišného názoru, dialog, otevřenost  

 V teorii i praxi  

 V práci  

 Především data based approach 

 Příklady dobré praxe  

 Profesionální vedení kampaní. Komplexnost. Jakýkoli nový nebo odlišný názor může 

být inspirací 

Stalo se Vám někdy, že by Vás během jednání s kolegy z unijních zemí někdo z 

nich přesvědčoval, abyste změnil/a své původní názory a přesvědčení? 
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Jak takové přesvědčování vypadalo? 

 Naši kolegové ze sesterských organizací nevidomých se chovají výhradně korektně a 

nátlak nevyvíjejí. I když to do této otázky nepatří, popíši stručně příklad nátlaku - nikoli 

ze strany kolegů z organizací nevidomých, ale ze strany Evropské komise: v roce 2008 se 

ve Vídni konala ministerská konference o přístupnosti elektronických prostředků 

zdravotně postiženým osobám. Tato konference byla luxusně dotována Komisí - delegáti 

organizací zdravotně postižených byli v zásadě jejími hosty (cestovné, ubytování, 

stravné, registraci - vše hradila Komise). Ve chvíli, kdy zástupci Evropské unie 

nevidomých vyjádřili jisté výhrady ke skutečné, nikoli deklarované přístupnosti 

elektronických prostředků nevidomým, činitelé komise prohlásili v kostce toto: "Pokud 

nás budete kritizovat, nepočítejte s tím, že vám účast uhradíme a že vás na konferenci 

vůbec přizveme."  

 Přílišný tlak ekologických hnutí na úkor zaměstnanosti. Přehnaný akční plán 20 20 20 

do roku 2020 v energetické oblasti 

 Civilizované předkládání argumentů, většinou zcela pohodové jednání  

 Je to přirozená součást diskuse. Žádný náklad nepociťujeme 

Jak byste charakterizoval/a prostředí, ve kterém se setkávání odehrávají? 

 Přátelské, snaha se dohodnout a vzájemně si v rámci možností pomoci  

 Přátelská 

 Prostředí je velmi pracovní, ale zároveň přátelské, vysoká efektivita jednání  

 Dobrá spolupráce jedná se o přátelskou atmosféru, jednání jsou vedena ve věcné 

rovině a argumenty se zkušenostmi pro jednání jsou inspirativní a lze některé použít v 

konkrétních podmínkách daného státu  

 My se setkáváme zejména s odboráři Slovenska a Maďarska. Kamarádské a přátelské 

prostředí, výměna informací, exkurze apod.  

 Přátelská atmosféra, velmi oceňuji setkávání s odborníky z dalších zemí  

 Partnerské, kolegiální a přátelské  

 Příjemné  

 Kolegiální, vstřícná atmosféra 
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 Přátelská atmosféra. Setkávání se uskutečňují v rámci jednání k projektům, studijních 

cest a zasedání různých orgánů evropských asociací či institucí, příp. na evropských 

konferencích 

 Kooperativní - hledání konsenzu  

 Přátelská a vřelá 

 Přátelská, kolegiální 


