CHOJNICKA RADA ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH
KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z POWIATU CHOJNICKIEGO

1) NAZWA ORGANIZACJI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(do ankiety można załączyd logo organizacji)
2) ADRES SIEDZIBY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ADRES KORESPONDENCYJNY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) KONTAKT
Telefon:
Fax:
e-mail:
adres strony internetowej:
osoby do kontaktu:
5) DANE IDENTYFIKACYJNE
Rok powstania:
Numer KRS:
Numer REGON:
Numer NIP:
6) STATUS PRAWNY
□ Stowarzyszenie zwykłe (bez osobowości prawnej)
□ Stowarzyszenie (posiadające osobowośd prawną) – liczba członków ….
□ Wydzielona tematycznie lub terytorialnie cześd (koło, oddział) innej organizacji
□ Organizacja kościelna
□ Fundacja
□ Związek stowarzyszeo
□ Klub sportowy
□ Inny:…………………………………………………………………………………………………………………………….
7) CZY ORGANIZACJA POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO?
□ TAK
□ NIE
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8) DZIAŁANIA ORGANIZACJI PROWADZONE SĄ NA TERENIE:
□ Całego kraju
□ województwa:
□ gminy/powiatu:
□. miasta:
□ najbliższego sąsiedztwa (osiedle, dzielnica, parafia)
9) CZY ORGANIZACJA PROWADZI STATUTOWĄ DZIAŁALNOŚD ODPŁATNĄ
□ TAK
□ NIE
10) CZY ORGANIZACJA PROWADZI DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ
□ TAK
□ NIE
11) BUDŻET ORGANIZACJI
Przedział kwotowy
2013
poniżej 5 tys. zł
od 5 tys. zł 20 tys. zł
od 20 tys. zł do 50
tys. zł
Powyżej 50 tys. zł

2014

2015

12) PROSZĘ WYMIENID NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA/NAJCIEKWASZE PRZEDSIĘWZIĘCIA
ORGANIZACJI ZREALIZOWANE W OSTATNICH 3 LATACH
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(do ankiety można dołączyd zdjęcia z opisanych wydarzeo)
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13) W JAKICH OBSZARACH ORGANIZACJA POTRZEBUJE WSPARCIA?
□ pomoc prawna
□ pomoc z zakresu pozyskiwania funduszy
□ pomoc w pisaniu projektów
□ pomoc z zakresu zarządzania
□ pomoc z zakresu administracji
□ pomoc techniczna
□ pomoc w znalezieniu partnerów dla organizacji
□ pomoc w rekrutacji pracowników / wolontariuszy
□ pomoc merytoryczna z obszaru jakim zajmuje się organizacja
□ organizacja nie jest zainteresowana pomocą
□ inne (jakie?) ……………………………………………………………………......
14) FORMY DZIAŁANIA ORGANIZACJ
□ szkolenia
□ udzielanie informacji
□ poradnictwo/konsultacje
□ spotkania
□ konferencje
□ organizacja staży
□ kontakt z ekspertem (np. psycholog, księgowa, prawnik)
□ bezpośrednie wsparcie finansowe
□ wolontariat
15) OBSZAR DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
□ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
□ działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
□ działalności charytatywnej;
□ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
□ działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
□ ochrony i promocji zdrowia;
□ działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
□ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
□ działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
□ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
□ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
□ działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązao technicznych w praktyce gospodarczej;
□ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
□ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
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□ wypoczynku dzieci i młodzieży;
□ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
□ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
□ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
□ turystyki i krajoznawstwa;
□ porządku i bezpieczeostwa publicznego;
□ obronności paostwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
□ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działao wspomagających rozwój demokracji;
□ ratownictwa i ochrony ludności;
□ pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
□ upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
□ działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeostwami;
□ promocji i organizacji wolontariatu;
□ pomocy Polonii i Polakom za granicą;
□ działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
□ promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;
□działalności na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochron praw
dziecka;
□ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
□ działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
□ Inne – jakie?……………………………………..…………………….......................………………………………………

Wypełnioną ankietę należy przesład na adres radango@lgrmorenka.pl lub korespondencyjnie na
adres: Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, ul. Rybacka 10,
89-606 Charzykowy
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