NPK-20-04

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Vzorový dotazník
Při vyplňování dotazníku se snažte postupovat dle modelu PDCA (Plan – Do – Check – Act / Plánuj – Realizuj – Kontroluj –
Jednej).
Hodnocení organizací se taktéž provádí podle modelu PDCA. Každému kroku PDCA se přiřadí maximální počet bodů tak,
aby celkový součet byl max. 5 bodů za jednu otázku.
Plán
Realizace
Kontrola
Nová opatření

max. 1 bod
max. 2 body
max. 1 bod
max. 1 bod

Jako příklad uvádíme fiktivní odpovědi na otázku č. 1 dotazníku:
- první vzorová odpověď má hodnotu 5 bodů
- druhá vzorová, neúplná, odpověď má hodnotu 1 bodu
Při formulování odpovědí na ostatní otázky postupujte obdobně jako v první vzorové odpovědi.
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NPK-20-04
REGIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST
č.

1.

Otázka
Jak přispíváte k rozvoji svého
regionu nad rámec zákonných
požadavků (např. podpora
školek, škol, kulturních zařízení,
spolupráce s místními
neziskovými organizacemi, aj.)?

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)
Odpověď za 5 bodů (plný počet):

UV

1. Podpora regionu je součástí našich dlouhodobých aktivit, konkrétní aktivity ale plánujeme
na období jednoho roku. Tento plán je součástí zápisu z porady vedení z prosince roku
2014.
(Plán - 1 bod)
2. V roce 2015 jsme finančně podpořili vybudování hřiště u mateřské školky, převzali
patronát nad festivalem barokní hudby, který pořádala nezisková organizace „Nové
Klatovsko“, se kterou jsme podepsali memorandum o spolupráci.
Doklady: Rozpočet, roční finanční uzávěrka, plakáty festivalu, memorandum včetně
finančního příspěvku (rozpočet, roční uzávěrka). (Realizace - 2 body)
3. Čerpání rozpočtu na výše uvedené aktivity kontroluje vedení firmy kvartálně (viz zápisy
z vedení firmy). Konečná kontrola a celkové hodnocení je předmětem zápisu z porady
vedení z prosince 2015. (Kontrola - 1 bod)
4. Na základě výsledků z hodnocení provedeného v prosinci 2015 byla pro rok 2016 přijata
tato opatření: V memorandu je nově stanoven příspěvek na festival ve výši 130 000,-Kč,
pro budování hřiště u školky (vedle příspěvku 70 000,-Kč) budou uvolněni zaměstnancibrigádníci v celkovém rozsahu 50 směn. (Nová opatření - 1 bod)
Celkem 5 bodů, odpověď splňuje všechny požadavky PDCA
Odpověď za 1 bod:
V roce 2015 jsme finančně podpořili vybudování hřiště u mateřské školky, převzali
patronát nad festivalem barokní hudby, který pořádala nezisková organizace „Nové
Klatovsko“, se kterou jsme podepsali memorandum o spolupráci. Je zpracován rozpočet.
Celkem 1 bod, něco dělají, ale chybí vyhodnocování, doklady o rozpočtu a aktivitách
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