Strategický plán rozvoje města Vyšší Brod na období 2020 – 2025:
Dotazník pro neziskové organizace působící ve městě (spolky)
Vážení přátelé,
v současné době město zpracovává nový strategický plán svého rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit
priority rozvoje na následujících 5 let a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti na nejbližší roky.
Strategický plán nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při
získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Místní zájmové organizace (spolky) jsou nedílnou součástí života města. Považujeme za velmi důležité
zjistit situaci jednotlivých spolků a názory jejich zástupců na podmínky pro jejich činnost v našem
městě. Chceme také získat náměty na další zlepšování situace.
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru pomocí odpovědí na otázky, které jsou uvedeny
v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu budou prodiskutovány na jednání Komise pro sport, práci
s mládeží a školství a poslouží jako podklad pro zpracování strategického plánu a poskytnuté údaje
budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni.
Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na www.mestovyssibrod.cz
Za projevený zájem o rozvoj města a za spolupráci děkuje
Ing. Milan Zálešák
starosta města

1. Název spolku:

2. Členská základna:

1. Počet členů celkem k 31. 12. 2018*:

z toho do 18 let:

2. Jaký je vývoj počtu členů (roste, klesá, je stabilní?) Čím je to způsobeno?

*Počet registrovaných členů. Pokud organizace nemá formální členství, kolik osob se pravidelně účastní činnosti

3. Jaké jsou ve městě podmínky pro činnost Vaší organizace? Co v současnosti pro
fungování a rozvoj činnosti Vaší organizace nejvíce chybí?

4. Jak hodnotíte spolupráci s městem / podporu Vaší činnosti ze strany města?

5. Co očekáváte od města pro podporu Vaší činnosti?

6. Co můžete městu nabídnout?

7. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za vyplnění!
Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 30. 6. 2019 do podatelny nebo poštovní schránky
Městského úřadu Vyšší Brod nebo v Informačním centru Vyšší Brod.
Schránky jsou označeny nápisem „dáme na vás“

