Přílohy
Příloha 1: Otázky k polostrukturovanému rozhovoru – neziskový sektor
Téma

Otázka
Byli jste informováni o záměru zpracování SP? Kdy, jak, kým?
Byli jste osloveni, zda chcete spolupracovat na SP? Kdy, jak, kým?

Postup zpracování

Jste spokojeni se způsobem, jakým byl SP zpracován?
Myslíte si, že by místní občané měli zájem se aktivně podílet na vzniku
SP?
Jak jste se podíleli na zpracování SP?
Jak a kdy jste měli možnost se vyjádřit ke zpracování SP?
Máte pocit, že se můžete vyjádřit k případným návrhům v realizaci
projektů a bude vás vyslyšeno?
Jste spokojeni s možnostmi vyjádřit se k SP?

Spolupráce

Pořádají se veřejná setkání o dalším rozvoji města?
Pořádá radnice setkání s NGO, podnikateli?
Co je předmětem těchto schůzek? Jaká témata jsou na programu?
Pořádáte společné projekty s radnicí, ostatními NGO, podnikateli?
Podporuje vaši činnost vedení města? Jak?
Uskutečnila se veřejná projednání během zpracování? V jaké fázi?
Měli jste dostatek informací o průběhu zpracování SP?

Komunikace

Jste spokojeni s průběhem a formou komunikace s radnicí?
Jsou dostupné informace o realizaci SP?
Myslíte si, že by mělo být více informací o průběhu zpracování a
realizaci veřejně dostupné?
Obsahuje SP konfliktní témata?
Je pro vás SP srozumitelný?

Pozice strategie

Myslíte si, že se podařilo sladit různé zájmy aktérů?
Chybí podle vás v SP nějaká důležitá oblast rozvoje?
Myslíte si, že současný SP vašemu městu prospěl?
Sledujete naplňování SP?
Jaký je podíl aktivit, které se realizovaly?
Které priority se realizovaly?

Realizace

Které priority se nerealizovaly?
Považujete SP za úspěšnou?
Co považujete za hlavní důvody neúspěchu aktivit?
Docházelo k podpoře také v předchozím volebním období?

Zdroj: vlastní zpracování

Příloha 2: Otázky k polostrukturovanému rozhovoru – veřejná správa
Téma

Otázka
Kdo se podílel na zpracování SP?

Postup zpracování

Byly vytvořeny řídící, pracovní skupiny? Jaký byl postup výběru
jejich členů?
Kdo navrhnul proces zpracování?
Jaké úlohy plnil zpracovatel a MÚ?
Podílela se veřejnost na zpracování SP? Jak a kdy?
Myslíte si, že spolupráce s veřejností byla přínosná?
Scházejí se nadále aktivní členové týmu zpracování SP? Za jakým
účelem?

Spolupráce

Organizují se veřejná setkání o dalším rozvoji města? Kdo?
Jak často se setkáváte s NGO, podnikateli?
Co je předmětem těchto schůzek? Jaká témata jsou na programu?
Pořádáte společné projekty s NGO, podnikateli?
Uskutečnila se veřejná projednání během zpracování? Kdy?

Komunikace s veřejností

Byla veřejnost informována o záměru zpracovat SP? Kdy?
Jste spokojeni s průběhem výměny informací?
Informujete veřejnost o plnění SP?
Proč jste se rozhodli pořídit si SP?
Splnil SP očekávání?
Hlavní výsledek SP?
Obsahuje SP priority, která nejsou realizovatelná?
Obsahuje SP konfliktní témata?

Pozice strategického dokumentu

Objevily se rozpory při zpracování SP? Mezi kým a o čem?
Chybí podle vás v SP nějaká důležitá oblast rozvoje?
Myslíte si, že současný SP vašemu městu prospěl? Jak? Proč?
Volili byste opět stejnou metodu zpracování SP, popř. zpracovatele?
Sledujete naplňování SP? Jak?
Jaký je podíl aktivit, které se realizovaly?

Realizace

Které priority se realizovaly? Proč?
Které priority se nerealizovaly? Proč?
Jakým současným investicím se město nejvíce věnuje?
Jsou nějaké aktivity, které by se bez SP nerealizovaly?
Jak dlouho působíte na radnici/úřadu města?

Politická stabilita

Zdroj: vlastní zpracování

Realizovalo se podle SP také v předchozím volebním období?

