
Příloha č. 1: Seznam otázek 

 

Organizační charakteristiky 

 Kdy byla Vaše organizace založena? 

 Jaká je hlavní činnost Vaší organizace? 

 Jaká je působnost Vaší organizace?  

 Kolik lidí v současnosti (zaměstnanec, DPČ, DPP) pracuje ve Vaší organizaci? 

V přepočtu na úvazky? 

 Kolik dobrovolníků v současnosti Vaše organizace využívá? 

  Jak důležití jsou dobrovolníci pro běžný chod Vaší organizace?  

 Pracuje ve Vaší organizaci někdo, kdo má přímo na starost komunikaci s jinými 

organizacemi? Máte na to vyčleněného pracovníka? 

 Je Vaše organizace pobočkou jiné NNO? Pokud ano, spolupracujete s mateřskou 

organizací? Jak probíhá komunikace? Získáváte od ní finance? Jakou další pomoc od 

mateřské organizace získáváte? 

 Sdílíte zaměstnance s jinými organizacemi? 

 Zaměstnanci Vaší organizace, respektive členové výboru/komise, působí zároveň v 

jiných organizacích  - jako členové nebo v orgánech (NNO, firmy)?  

 

Financování 

 Jaká je velikost rozpočtu Vaší organizace za rok 2012 (tj. výše nákladů Vaší 

organizace)? 

 Jak důležitá je pro chod Vaší organizace dotace od města? (Dokázali byste se bez ní 

obejít?) 



 Jak důležitá je pro chod Vaší organizace dotace od kraje? (Dokázali byste se bez ní 

obejít?) 

 

Vazby s místní samosprávou 

 Jak byste obecně charakterizoval/a vztah Vaší organizace k městu? 

 S ohledem na aktivity, které vyvíjíte, spolupracujete v současné době s městem? 

Pokud ano, v čem tato spolupráce spočívá? 

 Jak často jste v současnosti s městem v kontaktu? Jak tento kontakt probíhá (osobně, 

emailem, v rámci neformálního setkání,…)? 

 Jaká témata jsou předmětem Vaší komunikace s městem? 

 Jsou zástupci/zaměstnanci Vaší organizace členy výborů nebo komisí města? 

 Je Vaše organizace zapojena do programů města?  

 

Vazby s krajskou samosprávou 

 Jak byste obecně charakterizoval/a vztah Vaší organizace a kraje? 

 S ohledem na aktivity, které vyvíjíte, spolupracujete v současné době s krajem? Pokud 

ano, V čem tato spolupráce spočívá?  

 Jak často jste v současnosti s krajem v kontaktu? Jak tento kontakt probíhá (osobně, 

emailem, v rámci neformálního setkání,…)? 

 Jaká témata jsou předmětem Vaší komunikace s krajem? 

 Jsou zástupci/zaměstnanci Vaší organizace členy výborů nebo komisí kraje? 

 Je Vaše organizace zapojena do programů kraje?  

 

 



Vazby s neziskovými organizacemi 

 Které NNO považujete za nejvlivnější v Táboře? 

 Je Vaše organizace členem jiných NNO?  Pokud ano, v čem toto členství spočívá? 

 S jakými NNO v současné době spolupracujete? V čem spolupráce spočívá? Jak 

dlouho spolupracujete? Jak došlo k navázání spolupráce? Je spolupráce podmíněna 

smlouvou? Označil/a byste vztah k spolupracující NNO za přátelský?    

 

Vazby s firmami 

 S jakými firmami v současné době spolupracujete? V čem tato spolupráce spočívá? 

Jak dlouho spolupracujete? Jak došlo k navázání spolupráce? Je spolupráce 

podmíněna smlouvou? Označil/a byste vztah k spolupracující firmě za přátelský?    

 

Strategie 

 

 Jak se díváte na vytváření vazeb s jinými organizacemi? Je to pro vaši organizaci 

strategie?   

 Obecně řečeno, jak jsou pro vaši organizaci důležité vazby s NNO?  

 S ohledem na vaši zkušenost, jak nahlížíte na spolupráci s jinými NNO? 

 Obecně řečeno jak jsou pro vaši organizaci důležité vazby s firmami?  

 S ohledem na vaši zkušenost, jak nahlížíte na spolupráci s firmami? 

 


