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Pozadí výzkumu 

Dárcovství 2018 
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Metodologie 

CAWI - Online sběr dat na panelu respondentů v zemích Visegrádské skupiny 

Terénní sběr dat – říjen, listopad 2018 

Velikost vzorku – 5000 respondentů (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) 

Typ výběru – kvótní (pohlaví, věk, kraj) 

Témata výzkumu 

Individuální dárcovství 
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Podpora veřejně prospěšných aktivit 
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„Podporujete finančně různé veřejně prospěšné aktivity?“ 

Pouze 13 % lidí ze svého příjmu pravidelně podporuje nějakou veřejně prospěšnou aktivitu. Pravidelně nebo příležitostně se pak jedná o 42 % lidí. 

 Oproti zjištěním z minulého roku se úroveň podpory veřejně prospěšných aktivit nemění. 

Ze zemí V4 skupiny je nejvyšší podpora veřejně prospěšného sektoru v Polsku. Pravidelně nebo příležitostně přispívá 58 % lidí. 

Aktivnější v přispívání jsou ženy  a lidé starší 45 let. 
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Platební metody 
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„Kterou z následujících platebních metod byste Vy osobně zvažoval/a pro podporu dobročinných organizací?“ 

Nejčastěji zvažovanou platební metodou při podpoře dobročinných organizací je nákup drobných výrobků a jednorázová platba pomocí 
dárcovské SMS. Tyto platební metody jsou oblíbené zvláště u lidí, kteří přispívají jen málo nebo výjimečně. 

Pravidelně přispívající dobročinným organizacím využívají nejčastěji online platbu. 

Nejméně atraktivní je platba prostřednictvím platebního terminálu. 

Česko Slovensko Polsko Maďarsko 
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Veřejně prospěšného sektoru 
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„Je podle Vás práce organizací, které se zabývají veřejně prospěšnými aktivitami, důležitá? “ 

83 % lidí vnímá organizace, které se zabývají veřejně prospěšnými aktivitami, jako důležité. 

Ze zemí V4 vnímají nejvíce důležitost veřejně prospěšného sektoru v Polsku a Maďarsku. 

Jako důležitější vnímají tyto organizace spíše ženy a mladší věkové skupiny. 
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Solidarita 
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„Jak je podle Vás důležitá solidarita, tedy podpora ostatních?“ 

Pro 89 % lidí je důležitá solidarita, podpora ostatních. 

Ze zemí V4 vnímají nejsilněji solidaritu v Maďarsku (95 %) a Polsku (94 %). 

Solidarita je důležitější především pro ženy a mladší věkové skupiny. 
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Vliv médií 
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„Jak moc ovlivňují vnímání neziskového sektoru ve společnosti následující média?“ 

Česko Slovensko Polsko Maďarsko 

Největší vliv na formování názoru na neziskový sektor mají sociální sítě a internetová média. Patrné je to především u žen a mladších lidí.  

Nejnižší vliv mají soukromé televize. 

V Polsku má v porovnání s ostatními zeměmi V4 nižší vliv veřejnoprávní televize. 



9 

Vliv osobností a institucí 
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„Jak moc ovlivňují vnímání neziskového sektoru ve společnosti následující instituce a osobnosti?“ 

Největší vliv na formování názoru na neziskový sektor mají osobnosti kulturního života. 

Relativně nižší vliv má pak předseda vlády. 

V Polsku mají v porovnání s ostatními zeměmi V4 větší vliv osobnosti akademické obce. 

V Maďarsku a na Slovensku má patrný vyšší vliv prezident. 

Česko Slovensko Polsko Maďarsko 
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Celorepubliková vs. regionální podpora 
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„Pokuste se u každé oblasti říci, jestli by se jí měla věnovat pozornost a podpora spíše na národní, celorepublikové úrovni nebo na úrovni regionální.“ 

Spíše na celorepublikové úrovni by se měla věnovat pozornost ochraně lidských práv, zdravotnictví, vzdělávání a životnímu prostředí. 

Spíše na regionální úrovni by se měla věnovat pozornost regionálnímu a komunitnímu rozvoji a volnému času. 

Nevyhraněný názor je na oblasti nemovité kulturní památky, kultura a rozvoj neziskového sektoru. 

Česko Slovensko Polsko Maďarsko 

region republika region republika region republika region republika 
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Podpora oblastí veřejně prospěšného 

sektoru 
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„Když byste byl měl/a rozhodnout ohledně finanční pomoci do nejrůznějších oblastí veřejně prospěšného sektoru, přispěl/a byste na ...?“ 

Česko Slovensko Polsko Maďarsko 

Lidé jsou nejčastěji ochotni přispět do oblastí Nemocné děti, Lidé se zdravotním postižením, Dětské domovy a Senioři. 

Minimální podporu mají oblasti Církev, Uprchlíci a Sportovní kluby. 

V Česku je v porovnání s ostatními státy V4 nižší podpora v oblastech Církev, Uprchlíci a Děti ze sociálně slabého prostředí. 
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Informační zdroje 
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„Jak jsou pro Vás důležité jednotlivé informační zdroje, kterými se k Vám mohou dostávat informace od organizací, které se zabývají veřejně 
prospěšnými aktivitami?“ 

Nejdůležitějšími informačními zdroji, kterými se mohou k lidem dostávat informace od organizací, které se zabývají veřejně prospěšnými 
aktivitami, jsou webové stránky a články a videa v médiích. 

Výrazně nejnižší význam mají Twitter a Instagram. 

Instagram je ale v porovnání s jinými věkovými skupinami významný u mladších 29 let. 

Česko Slovensko Polsko Maďarsko 
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