Dotazník o Regionálních centrech pro ZO ČSOP
NÁZEV A ČÍSLO ZO ČSOP:
1.

Kdo provozuje Regionální centrum ČSOP ve vašem regionu?
(napište název konkrétní ZO, krajského nebo okresního sdružení)

2.

Podtrhněte, jak s vaší ZO Regionální centrum komunikuje:
• pravidelně (cca 1x měsíčně)
občas
nikdy
•

emailem

poštou

telefonem

osobně

3.

Podtrhněte, zda RC Vaší ZO:
pomáhá - má pomáhat, ale nečiní tak - nevíme, že by někdo měl pomáhat - nepotřebujeme
pomoc

4.

Zakroužkujte, jakou konkrétní pomoc jste od RC v minulosti očekávali:
• udržování průběžného kontaktu se základními organizacemi
• uspořádání nejméně jednoho setkání ZO ČSOP regionu
• poskytování poradenství
• zastupování zájmů ČSOP na regionální úrovni
• prezentace ČSOP na regionální úrovni
• pomoc s projekty
• komunikaci s regionálními úřady a institucemi
• pomoc s registrací
• vedení administrativy
• pomoc s účetnictvím
• získání finančních prostředků
• koordinace činnosti
• technické zabezpečení
• distribuce materiálů
• účast ve správních řízeních (zastupování zájmů ZO)
• nic

5.

Je dosavadní pomoc RC ve prospěch vaší ZO účinná/neúčinná, a proč?

6.

Zakroužkujte, jakou konkrétní pomoc byste od RC v současnosti uvítali:
• udržování průběžného kontaktu se základními organizacemi
• uspořádání nejméně jednoho setkání ZO ČSOP
• poskytování poradenství
• zastupování zájmů ČSOP na regionální úrovni
• prezentace ČSOP na regionální úrovni
• pomoc s projekty
• komunikaci s regionálními institucemi a úřady

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoc s registrací
vedení administrativy pomoc s účetnictvím
získání finančních prostředků
koordinace činnosti ZO v regionu
pořádání seminářů, školení a dílen
technické zabezpečení
distribuce materiálů
pomoc s účetnictvím
účast ve správních řízeních
nic
jiné, prosím napište:

7.

Jste ochotni na práci Regionálního centra ČSOP pro vaší ZO finančně pravidelně přispívat?
ano
ne
záleží na výši příspěvku

8.

Podtrhněte, zda se vaše ZO chce účastnit akcí RC pořádaných pro ZO:
chce
nechce
a proč

9.

Kolika akcí RC se vaše ZO účastnila v uplynulých 2 letech?
Doplňte, prosím, názvy nebo druh akcí:

10.

Podtrhněte zda se vaše ZO podílet na práci RC:
může
nemůže
chce
nechce

11.

Podtrhněte jestli považujeme RC za důležité:
pro naší ZO pro region
pro ÚVR
pro celý Svaz

a proč

není vůbec důležité

12.

Chcete, aby RC v našem regionu:
bylo
nebylo
je nám to jedno

13.

Přivítáme veškeré Vaše názory a připomínky k problematice Regionálních center ČSOP.
(v případě nedostatku prostoru prosíme o pokračování na samostatném listě)

Děkujeme Vám za práci na vyplnění dotazníku, a věříme ve spolupráci pro dobrou dobrovolnickou
činnost!
Podklady a pokyny k tomuto dotazníku naleznete v tomto vydání Depeší na straně 4.

