ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szanowni Państwo!
Niniejsza ankieta ma na celu zdiagnozowanie środowiska organizacji pozarządowych funkcjonujących
na terenie powiatu kraśnickiego. Składa się z 2 części. Pierwsza z nich uwzględnia podstawowe dane określające
profil i zakres działania organizacji. Część druga ma charakter bardziej socjologiczny – interesują nas Państwa
wnioski i przemyślenia dotyczące funkcjonowania III sektora w powiecie kraśnickim, potrzeby i oczekiwania
dotyczące współpracy z samorządami, a zarazem występujące problemy i bariery.
Mam nadzieję, że wnioski wypracowane na podstawie analizy ankiet, jak również podczas
planowanych w najbliższym czasie konferencji i spotkań, zaowocują wypracowaniem jak najlepszych metod i
narzędzi współpracy samorządu powiatowego i organizacji pozarządowych dla dobra całej naszej wspólnoty
lokalnej.
Z poważaniem
Małgorzata Romanko
Dyrektor PCPR w Kraśniku

CZĘŚĆ I
1. Nazwa organizacji

2. Adres organizacji oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny)

3. Dane kontaktowe
Telefon:
e-mail:

4. Status prawny organizacji

fax:
strona www:

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Fundacja
Stowarzyszenie kultury fizycznej
Stowarzyszenie zwykłe (niezarejestrowane w KRS)
Organizacja kościelna/związek wyznaniowy
jednostka terenowa (oddział, koło) organizacji o szerszym zasięgu
Inne, jakie? ……………………………………………..

5. Od kiedy organizacja funkcjonuje (jeśli jest zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym to proszę podać datę rejestracji)

6. Czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego?
tak, od kiedy? ………………………………………
nie
nie, ale czynimy starania o uzyskanie takiego statusu

7. Liczba członków organizacji

8. Czy organizacja zatrudnia płatny personel? Jeśli tak to w jakim charakterze?

9. Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą? Jeśli tak to w jakim
obszarze?

10. Prezes organizacji

11. Cele statutowe i zakres działania organizacji

12. Adresaci działań

13. Spośród poniżej wymienionych obszarów działalności proszę znakiem „x” w
odpowiedniej kratce zaznaczyć wszystkie, które dotyczą Państwa organizacji.
Sport, turystyka
Nauka, oświata, edukacja, wychowanie
Wspieranie i promocja rodziny
Promocja i ochrona zdrowia
Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
Działalność charytatywna
Wspieranie osób niepełnosprawnych
Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego

Rolnictwo i ochrona środowiska
Porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym
Ochrona praw człowieka
Rozwój gospodarczy, rozwój rynku pracy, promocja zatrudnienia
Rozwój społeczeństwa informacyjnego (nowoczesnych technologii)
Współpraca międzynarodowa, integracja europejska
Rozwój regionalny, rozwój lokalny
Hobby, rozwój zainteresowań
Religia, wyznanie
Prawo, państwo, polityka
Wspieranie innych organizacji i inicjatyw
Rozwój i wspieranie wolontariatu
Opieka nad kombatantami
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych
inne, jakie? ………………………………………………………………………………

14. Czy organizacja posiada biuro dla interesantów? Jeśli tak to podać adres oraz
dni i godziny jego funkcjonowania oraz określić stopień jego dostępności dla osób
niepełnosprawnych.

15. Dotychczasowe osiągnięcia, zrealizowane projekty.

16. W jaki sposób organizacja pozyskuje środki finansowe na realizację swoich
celów? Spośród podanych poniżej źródeł finansowania proszę zaznaczyć znakiem
„x” odpowiedzi właściwe dla Państwa organizacji.
Budżet państwa
Budżety samorządów
Środki pomocowe UE
Środki od innych organizacji, fundacji (krajowych i zagranicznych)
Darowizny (od osób prywatnych, instytucji, firm)
Sponsorzy
Składki członkowskie
Dochody ze zbiórek publicznych, kampanii, akcji charytatywnych
Dochody z działalności gospodarczej nie będącej bezpośrednią działalnością statutową
Inne, jakie? ……………………………………………………….
17. Jakie są w przybliżeniu roczne przychody Państwa organizacji?
do 1 tys. zł
do 10 tys. zł
11 – 50 tys. zł
powyżej 50 tys. zł
powyżej 100 tys. zł
18.

Czy

organizacja

jest

członkiem

federacji

lub

związków

organizacji

pozarządowych o szerszym zasięgu? Jeśli tak, to jakich?

CZĘŚĆ II

19. Proszę ocenić w skali 1-5 prawdziwość sformułowań zamieszczonych w poniższej
tabelce w odniesieniu do swojej organizacji. 1 – zdecydowanie nieprawdziwe, 2 –
raczej nieprawdziwe, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej prawdziwe, 5 –
zdecydowanie prawdziwe. Odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem „x” w
odpowiedniej kratce.

Sformułowania
Nasza organizacja osiąga wysokie przychody
Nasza organizacja zrzesza dużą liczbę członków
Nasza organizacja jest dobrze rozpoznawalna w otoczeniu
Nasza organizacja owocnie współpracuje z samorządem

1

2

3

4

5

gminnym
Nasza organizacja owocnie współpracuje z samorządem
powiatowym
Osoby zaangażowane w działalność naszej organizacji
posiadają wysokie kwalifikacje
Duża część członków naszej organizacji angażuje się w
realizację jej zadań i celów
Nasza organizacja nie ma trudności z pozyskiwaniem
funduszy na swoją działalność
Nasza organizacja ma licznych partnerów

20. Jakie są bariery, które najczęściej napotyka organizacja w swojej działalności?

21. Czy Państwa zdaniem w powiecie kraśnickim potrzebna jest tzw. „organizacja
parasolowa” zrzeszająca zainteresowane organizacje i reprezentująca interesy
środowiska pozarządowego?
tak
nie
trudno powiedzieć
22. Które z poniżej wskazanych form współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi uważają Państwo za najbardziej pożądane? Proszę wskazać
maximum 3 odpowiedzi.
wspieranie finansowe
zlecanie realizacji zadań publicznych
szkolenia i doradztwo
wsparcie organizacyjne
realizacja wspólnych rojektów

dostarczanie informacji na temat aktualnych konkursów i grantów dostępnych dla
organizacji pozarządowych
wsparcie lokalowe, udostępnianie pomieszczeń
inne, jakie? ………………………………………………………
23. PCPR w Kraśniku planuje utworzenie specjalnego portalu internetowego
dotyczącego III sektora. Czy chcieliby Państwo współpracować przy jego
tworzeniu i aktualizacji?
tak
nie
trudno powiedzieć
24.

Jakie szkolenia dla organizacji pozarządowych są, Państwa zdaniem,
najbardziej potrzebne?

25. Czy wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o
organizacji i związanych z nią osobach w bazie danych PCPR oraz na
udostępnianie ich zainteresowanym osobom i instytucjom, w tym w portalach
internetowych, w świetle ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883)?

17. Data i podpis udzielającego informacji

