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Załącznik nr 22
	do Zasad
SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY 
Z ORGANIZACJAMI 
 ZA ROK ......................:

Proszę podać liczbę zespołów doradczych i inicjatywnych (oraz ich nazwy) przy Państwa Wydziale / Biurze / jednostce organizacyjnej nadzorowanej, których członkami byli zarówno przedstawiciele Urzędu Gminy / jednostek organizacyjnych nadzorowanych jak i Organizacji:
	
	
	
	
	
	
	
	

Proszę podać liczbę projektów aktów normatywnych, które Państwa Wydział / Biuro / jednostka organizacyjna nadzorowana konsultowała/y z Organizacjami:

	

W jakiej formie udostępniono do konsultacji projekty aktów normatywnych Organizacjom?
  BIP
  Strona internetowa
  Do wglądu w siedzibie Gminy / jednostek organizacyjnych nadzorowanych
  Konferencja konsultacyjna
  Spotkanie robocze z interesariuszami 
  Inne (proszę wymienić) 	
	

Czy konsultacje tych projektów aktów normatywnych zostały udokumentowane w postaci sprawozdania z ich trybu, przebiegu oraz rezultatu?

  Tak
  Nie

Które formy współpracy pozafinansowej z Organizacjami były praktykowane 
w Państwa Wydziale / Biurze / jednostce organizacyjnej nadzorowanej:

  Wspieranie organizacyjne, m.in. pomoc administracyjna, nieodpłatne udostępnianie lokali organizacjom na działalność statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów, urządzeń na potrzeby Organizacji.
  Współpraca w sferze programowej, planowanie oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć np.: konferencje, szkolenia, warsztaty.

 Informowanie Organizacji o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych 
np. z funduszy UE.
  Promocja działalności pożytku publicznego i pomiotów działających w tym obszarze.
  Uczestnictwo przedstawicieli Organizacji w posiedzeniach Wydziału  / Biura / jednostek organizacyjnych nadzorowanych.
  Pomoc Organizacjom w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i Internecie.
  Współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert.
  Współpraca w zakresie oceny realizacji programów.
  Pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych.
 Współudział organizacji pozarządowych w projektowaniu budżetu Wydziału / Biura / jednostek organizacyjnych nadzorowanych, w zakresie dotyczącym obszaru działania Organizacji.
  Konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa.
  Pomoc w zakładaniu Organizacji .
  Tworzenie banków danych o Organizacjach.
  inne (proszę wymienić) 

Czy Państwa Wydział /Biuro / jednostka organizacyjna nadzorowana zawarła/y porozumienia z wolontariuszami? Proszę podać liczbę zawartych porozumień: 

      a. na okres co najmniej 30 dni:

	

b. na okres poniżej 30 dni:

	

Proszę podać grupy wiekowe wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz Państwa Wydziału / Biura / jednostki organizacyjnej nadzorowanej:
 Wolontariusze poniżej 16 roku życia
 Wolontariusze od 16 do 18 roku życia
 Wolontariusze od 19 do 25 roku życia
 Wolontariusze od 26 do 35 roku życia
 Wolontariusze od 36 do 50 roku życia
 Wolontariusze od 51 do 60 roku życia
 Wolontariusze powyżej 61 roku życia

Proszę podać poziom wykształcenia wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz Państwa Wydziału / Biura / jednostki organizacyjnej nadzorowanej:
 Wolontariusze z wykształceniem podstawowym nieukończonym i bez wykształcenia szkolnego
 Wolontariusze z wykształceniem podstawowym ukończonym
 Wolontariusze z wykształceniem zasadniczym zawodowym
 Wolontariusze z wykształceniem średnim i policealnym
 Wolontariusze z wykształceniem wyższym




Czy / jakie kwestie problemowe pojawiły się w zakresie Państwa współpracy z sektorem pozarządowym w związku z obowiązywaniem ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie?

	
	
	
	
	
	
	
	


Dane o podmiocie wypełniającym ankietę

Nazwa Wydziału / Biura / jednostki organizacyjnej nadzorowanej:
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę:                                                Nr telefonu:

Data i podpis osoby wypełniającej ankietę




Data i podpis Dysponenta środków/ kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej: 






