#spolutozvladneme
Hezký den,
je nám jasné, že toho teď máte nad hlavu a nevíte, kam dřív skočit. Přesto jsme se rozhodli
Vás z Nadace OSF poprosit o spolupráci při snaze identifikovat problémy, které již způsobila
nebo s velkou pravděpodobností způsobí neziskovým organizacím a jejich klientům
epidemie COVID-19 a s ní související přijatá opatření. Cílem průzkumu je získat relevantní
data za celý neziskový sektor v České republice (bez ohledu na tematickou i geografickou
oblast působení), která by měla pomoci identifikovat opatření, která nejlépe pomohou
eliminovat dopad epidemie na neziskový sektor. Opatření, která pomohou neziskovým
organizacím efektivně pokračovat v jejich práci. Buďte prosím co nejvíce konkrétní.
Vzhledem k současnému kontextu bychom uvítali odpovědi, které nejsou anonymní,
abychom Vás, pokud upozorníte na naléhavou záležitost, mohli kontaktovat přímo. Chceme
Vás ujistit, že žádná individuální odpověď nebude zveřejněna jako taková, a všechny
odpovědi budou analyzovány, agregovány a zveřejňovány synteticky, aniž by bylo zveřejněno
jakékoli jméno osoby nebo organizace.
Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 10 minut. Děkujeme moc za spolupráci!
Tým Nadace OSF
* Required

Q1. Do jaké míry očekáváte, že epidemie zasáhne každodenní aktivity a provoz
Vaší organizace v následujících 6 měsících? *
Do velké míry/zásadně
Částečně
Jen málo
Vůbec
Nevím

Q2. S čím byste potřebovali urgentně nyní pomoci, aby se vám podařilo dobře
překlenout toto krizové období?

Q2a. Jaký druh podpory potřebujete: např. finance, konzultace, e-learning,
digitální nástroje - software, aplikace,...

Your answer

Q2b. V jakých tématech: např. práce z domova, vzdálené řízení organizace,
komunikace s cílovými skupinami, aj.
Your answer

Q3. Jakým dvěma hlavním problémům Vaše organizace čelí v důsledku
epidemie COVID-19 (např. redukce pracovních hodin zaměstnanců, snížená
kapacita, omezení nebo ukončení některých vámi poskytovaných služeb,
neschopnost obsluhovat některé geografické oblasti, atd.)?

Q3a . Popište problém č. 1
Your answer

Q3b . Popište problém č. 2
Your answer

Q4. Do jaké míry si myslíte, že bude Vaše organizace čelit následujícím výzvám v
následujících 6 měsících?

Do velké
míry/zásadně
Zajistit pokračování
poskytování
pravidelných služeb
směrem ke klientům
Udržení stávajících
zaměstnanců
Mobilizace
dobrovolníků, kteří
pomohou zajistit
potřeby
znevýhodněných osob
Výplata mezd
Výplata
zdravotních/sociálních
odvodů za
zaměstnance
Úhrada jiných daní
státu ( daň z
nemovitosti, majetku,
DPH, atd.)
Cash-flow
Pokrytí běžných
provozních nákladů
(nájem, telefony,
internet, služby, atd.)
Dodržení
harmonogramu
stávajících
projektů/zakázek
Realizace projektů
financovaných ze

Částečně

Jen málo

Vůbec

Nejsem si
jist / Nevím
/ Není
důležité

strukturálních či
kohezních fondů EU
Získávání dalších
peněz pro další
podporu vašich
cílových skupin
Zrušení/odložení
fundraisingových
aktivit/ akcí/ kampaní,
aj.
Získávání peněz na
povinné kofinancování
projektů placených
např. z Norských
fondů, EU fondů, aj.

Q5. Jaký očekáváte dopad epidemie na Vaši cílovou skupinu, s níž pravidelně
pracujete ?
Očekáváte přímý dopad a Vaše cílová skupina bude pravděpodobně zdravotně silně zasažena nebo spíše
nepřímý dopad - např. cílová skupina bude mít omezený přístup k určitým službám.

Your answer

Možnosti podpory

Q6. Jaká opatření ze strany veřejné správy s cílem podpořit aktivity NNO
(krátkodobě i dlouhodobě) si myslíte, že by měla být přijata?
Your answer

Q7. Jak může podnikatelský sektor, individuální soukromí dárci a/nebo
institucionální dárci (EEA & Norway Grants, EU, velvyslanectví, aj. ) podpořit
snížení negativních dopadů epidemie na fungování Vaší neziskové organizace,
případně celého sektoru?
Your answer

Vaše aktuální opatření přijatá v souvislosti s epidemií

Q8. Uveďte prosím, jaká opatření Vaše organizace v těchto dnech přijala a jaká
plánujete v nejbližších dnech v souvislosti s epidemií COVID-19?
Your answer

Q9. Která z výše uvedených opatření podle Vás mohou posloužit jako inspirace
pro další neziskové organizace?
Your answer

Informace o organizaci

Q10. Jméno Vaší organizace (není povinné).
Your answer

Q11. Sídlo Vaší organizace je ve městě: *
Your answer

Q12. Vaše organizace působí zejména v tomto kraji: *

Choose

Q13. V jaké oblasti Vaše organizace působí (vyberte maximálně 2 možnosti): *
Děti, mládež, rodina
Filantropie a dobrovolnictví
Hospicová a paliativní péče
Humanitární pomoc
Jiné
Kultura, umění a historie
Legislativa a právní pomoc
Lidé s postižením
Lidská práva
Osvěta a poskytování informací
Protikorupční aktivity
Regionální a komunitní rozvoj
Rozvoj občanské společnosti
Rozvojová spolupráce
Senioři
Sociálně znevýhodněné skupiny
Sport a volný čas
Vzdělávání a výzkum
Zdraví
Životní prostředí
Zvířata

Q14. Velikost Vaší organizace z pohledu rozpočtu *
Jedná se o průměrný roční příjem za poslední 3 roky. Pokud organizace funguje kratší dobu, tak uveďte
průměr za dobu její existence.

Méně než 1.3 mil. Kč
1.3 mil. Kč - 10 mil. Kč
10 mil. Kč - 25 mil. Kč
Více než 25 mil. Kč
Nechci uvádět

Q15. Počet zaměstnanců *
Uveďte přepočet na plné úvazky.

Organizace je dobrovolnická, nemá zaměstnance
Organizace má 1 - 15 lidí
Organizace má více než 15 lidí
Nechci uvádět

Q16. Mobilní telefon
Your answer

Q17. Email
Your answer

Q18. Jakékoli další komentáře, podněty, potřeby nebo cokoli byste s námi chtěli
sdílet.
Your answer

Ještě jednou vám moc děkujeme za spolupráci, velmi si toho vážíme! Tým
Nadace OSF
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