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NÁZORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Dotazníkového šetření, speciálně věnovaného neziskovým organizacím, se zúčastnilo celkem 

44 respondentů z regionu MAS. Právní formou většiny z nich byl podle nového občanského 

zákoníku spolek. Tuto nejpočetnější skupinu organizací na území MAS doplňuje již ne tak 

početná skupina církevních organizací. Další právní formy byly zastoupeny jen zřídka.  

Pouze dvě místní neziskové organizace, které se zúčastnily šetření, uvádí, že počet jejich 

členů v posledních letech klesá. Celá polovina z nich přiznává stagnaci, která je nejčastěji 

zapříčiněna klasickým vývojem společnosti (tedy, že staří členství zanechávají, mladí se 

přidávají). Stagnace spolku co do počtu členů je též u některých zapříčiněna nedostatečnými 

prostory, které tak brání v rozšiřování členské základny. Růst počtu členů zaznamenávají 

zejména sportovní kluby, které těží z popularity sportu a také ze změn v životním stylu 

místních obyvatel. Počet členů v jednotlivých organizacích se pohybuje mezi 1300 (Středisko 

volného času – Pohořelice) a 8 (Vlastivědný klub – Židlochovice), ovšem poslední zmíněný 

uvádí, že zájem o historii a o členství v klubu narůstá (založení klubu – duben 2014). 

Nejvíce dotazovaných organizací (40,9 %) spadá mezi zájmové spolky a organizace, 

konkrétně jde o myslivce, rybáře, včelaře, vinaře a další. Sportovní kluby (22,7 %), spolky na 

podporu vzdělávání (20,5 %), kulturní organizace (18,2 %) a spolky pro děti a mládež (18,2 

%) jsou zastoupeny téměř stejnou měrou. Již menší skupina dotazovaných působí v oblasti 

životního prostředí (13,6 %) a nejmenší skupina respondentů spadá mezi církevní organizace 

(9,1 %). 

 

Obr. 1: Oblast působení dotazovaných neziskových organizací na území MAS Podbrněnsko  

Zdroj: Vlastní šetření 

Z celkového počtu 44 dotazovaných NNO 42 odpovědělo, že pořádá akce pro veřejnost s tím, 

že nejčastěji jde o prezentaci své činnosti. Sportovní organizace se zaměřují na pořádání 

turnajů či jiných závodů pro členy i veřejnost. Kulturní organizace pak hojně pořádají veřejné 

kulturní akce, mezi které patří koncerty, plesy, výstavy, divadla. Hasičské, rybářské a 

myslivecké spolky se zaměřují zejména na plesy, hony, společné výlovy rybníků a na řadu 

dalších. Církevní organizace zaštiťují adventní koncerty, setkávání a bohoslužby.  
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Největším problém, se kterým se respondenti potýkají, je nedostatek financí. Tuto odpověď 

označilo více než 50 % dotazovaných. Již méně z nich uvedlo, že mezi jejich největší 

problémy patří nedostatek vhodných prostor pro činnost (27,3 %). Naopak pouze 10 % 

dotazovaných neziskových organizací uvedlo, že mezi jejich problémy patří nezájem o jejich 

činnost a malý počet členů. Z dalších zmiňovaných problémů lze vybrat nedostatečný počet 

kvalifikovaných vedoucích ve spolcích nebo také environmentální problémy, které zapříčiňují 

například nedostatek ryb v řekách a rybnících. Osm z dotazovaných organizací dokonce uvádí, 

že se s žádnými problémy v současnosti nepotýkají. 

 

Obr. 2: Největší problémy neziskových organizací na území MAS Podbrněnsko 

Zdroj: Vlastní šetření 

Většina z dotazovaných také uvedla, že konec svých problémů vidí právě v získání vhodného 

grantu či dotace. Celkem 41 dotazovaných neziskových organizací uvažuje o čerpání dotací 

z MAS Podbrněnsko. Téměř polovina si myslí, že MAS by jim, mimo finanční podporu, mohla 

pomoct také s jejich propagací a zhruba třetina respondentů uvažuje využít MAS jako 

informační servis. Téměř dvě třetiny respondentů má již zkušenost se získáváním grantů a 

dotací pro svou činnost. Nejčastěji získávaly dotace z kraje, z obce a z ministerstva školství. 

Dvě dotazované neziskové organizace byly také podpořeny z tréninkové výzvy MAS 

Podbrněnsko vyhlášené v březnu roku 2014. 

Největší procento z dotazovaných by dotaci z MAS využilo na rekonstrukci, rozšíření nebo 

zbudování prostorů pro vlastní činnost (58,5 %). Mezi další oblasti podpory, kam by 

směřovaly získané prostředky, respondenti uvedli: pořádání akcí pro veřejnost (29,3 %), 

nákup vybavení pro svou činnost (24,5 %), zlepšení životního prostředí (19,5 %), reklamu 

(17,1 %) a pořádání vzdělávacích akcí (14,6 %). 
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Obr. 3: Vhodné způsoby dotační podpory neziskových organizací ze strany MAS Podbrněnsko 

Zdroj: Vlastní šetření 
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