
ZO (číslo ZO nebo název obce):

Kontaktní údaje vč. jména kontaktní osoby:

Poštovní adresa:

E-mail:

Web / Facebook (pokud existuje):

1)
_ základní účetnictví pro ZO Ano Ne
_ práce s počítačem - základ Ano Ne
_ práce s počítačem - pokročilé Ano Ne
_ základy webových stránek Ano Ne
_ práce se sociálními sítěmi Ano Ne
_úprava digitálních fotografií Ano Ne
_projektové dovednosti (psaní projektů, řízení) Ano Ne
_fundraising Ano Ne
_právní orientace (změny v důležitých zákonech, 
předpisy týkající se NNO)

Ano Ne Pozn.: plánujeme určitě školení k 
novému občanskému zákoníku.

_ jiné …  Prosíme upřesněte

x Forma školení:

_upřednostňujeme klasické školení s lektorem Ano Ne
_stačí nám zpracované písemné informační materiály 
a manuály

Ano Ne

_kombinace výše uvedeného Ano Ne

x Organizace školení

_upřednostňujeme školení poblíž / v krajském městě Ano Ne

_upřednostňujeme školení v Praze / Brně Ano Ne
_upřednostňujeme školení jinde/jinak:  Prosíme upřesněte

_máte ve svém okolí možnost levného pronájmu 
školících prostor?

Ano Ne

_byly byste ochotny se na školení finančně 
spolupodílet?

Ano Ne

_pokud ano, v jaké maximální výši?  Prosíme upřesněte v Kč

2)

x Zpravodaj Žena třetího tisíciletí:
_dostává se vám do rukou pravidelně ? Ano Ne
_přivítaly byste jiný / pozměněný obsah? Ano Ne

_pokud ano, co například navrhujete?  Prosíme upřesněte

_zajímaly by vás informace z ženského hnutí ve 
světě?

Ano Ne Např.: profily zajímavých žen, 
organizací; články o vybraných 
tématech / problémech v různých 
zemích, kampaních ad. 

_vyhovujevám stávající fyzická podoba? Ano Ne

_pokud nevyhovuje, jaké konkrétní změny 
navrhujete?

 Prosíme upřesněte

x
_dostávají se k vám z něj informace pravidelně ? Ano Ne

_kromě stávajících, hlavně organizačních informací, 
jaké další informace byste uvítaly?

 Prosíme upřesněte

Dotazník pro zjištení potřeb členské základny ČSŽ

Vzdělávací potřeby ZO / členek                               (Pozn.: vždy zaškrtněte nebo zakroužkujte to, co upřednostňujete)

Doplňující informace:

Informační bulletin (tzv. modrý bulletin):

Informace tištěné (pro členky)



3)
x

_máte možnost využívat počítač? Ano Ne

denně Ano Ne
několikrát v týdnu Ano Ne
občas/nepravidelně Ano Ne

_máte přístup na internet? Ano Ne

doma Ano Ne
u příbuzných/známých Ano Ne
v knihovně/jinde Ano Ne

_máte možnost materiály tisknout? Ano Ne

x

v papírové Ano Ne
v elektronické Ano Ne
v kombinaci obou forem Ano Ne

x
Pokud nemáte vlastní webové stránky nebo stránky 
na facebooku, plánujete si je vytvořit?

Ano Ne

Pokud ano, uvítaly byste přímou pomoc z ústředí 
(vedle školení uvedeného na začátku dotazníku)?

Ano Ne

4)
x

kulturní / společenské Ano Ne
diskusní Ano Ne
jiné aktivity  Prosíme upřesněte / navrhněte

Např.: zájmové kluby napříč 
organizací, výstavy prací členek, slevy 
do lázní pro členky …nebo?

x

_ Rok občana, práva občanů v EU, informace o 
souvisejících aktivitách zastoupení Evropské komise 
v regionech ?

Ano Ne Pozn.: Zastoupení Evropské komise v 
ČR plánuje informační semináře a 
aktivity v jednotlivých regionech

_ Fungování EU obecně ? Ano Ne Pozn.další informace o EU

_Debaty o Evropě: jakou otázku byste chtěly 
evopským politikům položit?

Pozn.: Bude příležitost v rámci 
debatního programu!

x
 Prosíme upřesněte / navrhněte

_Byly byste ochotny se na akcích finančně 
spolupodílet (vedle  cestovného)? 

Ano Ne Pozn.: v případě akcí, kde by bylo 
nutné např. přednášejícím / 
účinkujícícm hradit honorář apod.

x

V papírové podob ě poštou na adresu:

Děkujeme !

_pokud využíváte počítač, jak často máte přístup:

_pokud máte přístup na internet, kde:

Pokud nám chcete sdělit / navrhnout n ěco dalšího, napsat zajímavosti ze života vaší organizace, použijte prosím samostatný 
papír / dokument (v  případě elektronické komunikace).

Vypln ěný dotazník pošlete prosím ideáln ě do 31.3.2013  buď elektronicky  na e-mailovou adresu predsedkyne@csz.cz 
(dotazník je možné si v elektronické podobě stáhnout na adrese http://www.csz.cz/dotaznik  .

Český svaz žen o.s.
P.O.Box 457, Panská 7
111 53 Praha 1

Pozn.: Ačkoliv je dotazník primárně určený pro základní organizace, uvítáme samozřejmě jeho vyplnění i ze strany dalších článků 
organizace (ORŽ, KRŽ, krajská střediska). Prosíme v takovém případě jen o jasnou "identifikaci vyplňujícího subjektu" v hlavičce. 

Jaký další typ aktivit byste uvítaly, aby ústředí zajišťovalo:

Evropská unie - zajímá vás:

Ostatní informace:
V případě diskusních aktivit obecně, jaká (další) 
témata jsou pro vás zajímavá do té míry, že byste na 
ně přijely např. do Prahy?

Internetová prezentace ZO (web, facebook):

V jaké podobě upřednostňujete dostávat od ústředí informace:

Vaše stávající podmínky a možnosti:

Jiné aktivity organizované ústředím určené především členské základně

Informace v  elektronické podobě


