
 
 

ANKIETA 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety obrazującej działalność organizacji pozarządowych 

w Gminie Tułowice. Celem ankiety jest zebranie informacji o sytuacji organizacji 

pozarządowych w Gminie oraz o współpracy z samorządem terytorialnym. Wyniki będą 

prezentowane zbiorczo (nie będą prezentowane indywidualne wskazania) przez zespół 

opracowujący Strategię Rozwoju. Państwa odpowiedzi są dla nas ważne oraz kluczowe pod 

kątem budowania kierunków rozwoju, wyznaczania celów rozwoju Gminy Tułowice. 

 Ankieta jest anonimowa. 

1. Proszę zaznaczyć właściwy obszar działalności Państwa organizacji pozarządowej 

(można zaznaczyć kilka opcji): 

 Pomoc społeczna,  

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, hobby, 

 Edukacja i wychowanie, 

 Ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

 Ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

 Ochrona i promocja zdrowia, 

 Profilaktyka uzależnień, 

 Wspomaganie i/lub zrzeszanie innych organizacji, 

 Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, 

 Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

 Inny (jaki?)…………………………………………………… 

 

2. Jak ocenia Pan/ Pani kondycję swojej organizacji pozarządowej? 

 Bardzo dobrze, 

 Dobrze, 

 Przeciętnie, 

 Źle, 

 Bardzo źle. 

 

3. Jakie są mocne strony Państwa organizacji pozarządowej?  

 wysokie przychody, 

 duża liczba członków/ pracowników, 

 rozpoznawalność organizacji w otoczeniu, 

 owocna współpraca ze społecznością lokalną, 

 wysokie kwalifikacje pracowników, 

 zaangażowanie członków /pracowników, 



 
 

 realizacja ciekawych projektów, 

 inne, 

jakie?…………………………………………………………………………………………

………………………  

 

 

 

4. Jakie są słabe strony Państwa organizacji pozarządowej?  

 niskie przychody, 

 mała liczba członków/ pracowników, 

 niska rozpoznawalność organizacji w otoczeniu, 

 słaba współpraca ze społecznością lokalną, 

 niskie kwalifikacje pracowników, 

 słabe zaangażowanie członków /pracowników, 

  brak realizacji ciekawych projektów, 

inne, 

jakie?………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

5. Czy widzą Państwo szansę na rozwój regionu, dzięki funduszom pozyskiwanym 

przez organizacje pozarządowe? 

 Tak 

 Nie 

 

6. Czy Państwa organizacja pozarządowa dąży do współpracy z samorządem 

terytorialnym? 

 Tak 

 Nie 

 

7. Zaznacz formy współpracy dotyczące Państwa organizacji pozarządowej z 

samorządem terytorialnym, które są stosowane w Gminie Tułowice. Można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi.  
 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  
 tworzenie wspólnych zespołów – doradczych, opiniujących, inicjatywnych, 
 doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i 

pisaniu wniosków, 
 wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

organizacjom pożytku publicznego, 
 prowadzenie i udostępnianie bazy danych o organizacjach pozarządowych, 
 popularyzacja działalności organizacji pozarządowych, 
 inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 
 

 

8. Czy w Państwa gminie działa rada działalności pożytku publicznego? 

 Tak 

 Nie, dlaczego? 

 

 

9.  Jakie są najczęstsze zgłaszane potrzeby organizacji pozarządowych z Gminy 

Tułowice? 

 brak odpowiedniej liczby członków/ pracowników/ wolontariuszy lub niedostateczne ich 

kwalifikacje, 

 trudności we współpracy, angażowaniu społeczności lokalnej, w nawiązywaniu partnerstw 

z innymi podmiotami z Powiatu/ spoza Powiatu, 

 trudności we współpracy z samorządem terytorialny, 

 brak środków finansowych na działalność statutową, 

 trudności w sprostaniu wszystkim obowiązkom formalnym (np. rozliczenie projektów, 

sporządzanie sprawozdań, prowadzenie księgowości), 

 niewystarczająca liczba szkoleń, doradztwa dla organizacji pozarządowych, 

 braki lokalowe lub w wyposażeniu np. brak komputera, oprogramowania, mebli, 

 inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

10. Proszę o zaproponowanie zadania inwestycyjnego (np. budowa chodnika, renowacja 

elewacji lub nieinwestycyjnego (np. szkolenia), które jest istotne  

z punktu Pana/ Pani, do zrealizowania w okresie 2014-2020. 

a. Nazwa 

zadania:…………………………………………………………………………………

….. 

b. Opis zadania (na czym ma polegać zadanie):  

c. Miejsce realizacji zadania (miejscowość ulica nr): 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Bardzo dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza. 
 

 

 


