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Dotazník pro neziskové a příspěvkové organizace 

MAPOVÁNÍ POTŘEB A ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU 

NEZISKOVÝCH A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

V ÚZEMÍ MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ 

 
Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který je 

zaměřen na mapování potřeb a rozvojového potenciálu neziskových a příspěvkových 

organizací v území MAS Českomoravské pomezí . Výstupy budou využity při 

zpracování strategie rozvoje území na období 2021 – 2027. 

Děkujeme za spolupráci. 

Marta Vencovská, ředitelka MAS Českomoravské pomezí o.p.s..  

 

Vyplněný dotazník zašlete do 20. 12. 2020 na adresu MAS Českomoravské pomezí 

o.p.s., Varhánkova 1240, Polná, 588 13, nebo můžete poslat sken na info@mascmp.cz 

nebo vyplnit elektronicky na http://www.mascmp.cz/dotazniky-2021/ 

Název Vaší organizace: 

Kontakt: 

Obec /město kde působíte: 

1. Právní forma: 

⃝ spolek / pobočný spolek 

⃝ obecně prospěšná společnost 

⃝ příspěvková organizace 

⃝ církevní organizace 

⃝ jiná: 

2. Oblast působení:  Vyberte jednu nebo více odpovědí 

⃝ sociální služby 

⃝ vzdělávání 

⃝ environmentální oblast 

⃝ sportovní oblast 

⃝ volnočasové aktivity 

⃝ práce s dětmi 

⃝ jiná: 
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3. Jaký máte zdroj financování Vaší organizace:  Vyberte jednu nebo více odpovědí 

⃝ vlastní činnost 

⃝ příspěvek obce 

⃝ příspěvek státu 

⃝ příspěvek od Kraje  Vysočina 

⃝ dotace EU 

⃝ sponzorské dary 

⃝ jiný: 

 

 

4. O které Vaše služby / aktivity je největší zájem? 

 

  
 

 

 

 

5. Můžete uspokojit poptávku po těchto nejvíce žádaných službách? Pokud ne, co 

je důvodem?  Vyberte jednu nebo více odpovědí 

⃝ ano, poptávku plně uspokojujeme 

⃝ chybí lidské zdroje 

⃝ vybavení (chybí, je zastaralé) 

⃝ prostory (chybí, jsou kapacitně nedostačující) 

 

6. Chystáte se rozšiřovat Vaši nabídku služeb? O které?  
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7. Jaké jsou Vaše prioritní oblasti investování finančních prostředků 

do budoucna?  

Vyberte jednu nebo více odpovědí 

⃝ lidské zdroje 

⃝ mobiliář 

⃝ speciální pomůcky 

⃝ speciální vozidla 

⃝ provozní náklady 

⃝ zvýšení kapacity služeb 

⃝ prostory (přístavba, rekonstrukce aj.) 

8. Co by Vám pomohlo k rozvoji či spokojenému chodu Vaší organizace?  
 

 

 

 

9. Jaká služba/y či aktivity v území, dle Vašeho názoru, chybí?  

 

 

 

 

10. Zkuste odhadnout a vypište investiční záměry či projekty na období 2021 – 

2027, které chcete realizovat. 

Příklad (Zateplení sokolovny, 2023-2024, 2.400.000 Kč) 

Váš záměr   Přibližný rok realizace   Odhad nákladů v Kč 

   

   

   

   

   

 

 

Děkujeme  


