Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski

Numer ankiety
Data złożenia ankiety
Szanowni Państwo,
Realizacja Programu Społecznik na lata 2019-2021 to bardzo istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia
rozwoju naszych lokalnych społeczności. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz
z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego stara się wyjść Państwa oczekiwaniom naprzeciw
i z każdym kolejnym rokiem wprowadza usprawnienia i uproszczenia systemu udzielania wsparcia. Niniejsza
ankieta posłuży weryfikacji dotychczas stosowanych rozwiązań i wprowadzeniu modyfikacji w kolejnych
latach realizacji Programu, tak aby był on jak najbardziej dostosowany do potrzeb Realizatorów. W związku
z tym zwracamy się z prośbą o rzetelne wypełnienie poniżej ankiety.

ANKIETA
Pytania ogólne
Z jakimi problemami boryka się reprezentowany
[Wartości wybierane z listy wielokrotnego wyboru:
przez Pana/ Panią podmiot?
1. Brak/zbyt mało funduszy na działalność/rozwój
organizacji
2. Niewystarczający zasób sprzętu/
pomieszczeń/infrastruktury na działalność,
3. Brak/niewielka liczba osób gotowych do
aktywności,
4. Biurokracja administracji publicznej,
5. Nadmierne formalności Grantodawców
powodujące wysokie koszty obsługi zadania
publicznego
6. Utrzymanie stanu liczebności członków
organizacji,
7. Wypalenie liderów organizacji,
8. Konflikty w środowisku organizacji
pozarządowych,
9. Konflikty w lokalnej społeczności,
10. Zbyt częste kontrole administracji publicznej,
11. Zbyt duża konkurencja ze strony innych
organizacji pozarządowych,
12. Niezrozumiałe zasady współpracy z administracją
publiczną,
13. Brak czasu na prowadzenie działalności/
rozliczanie projektów,
14. Niedostosowanie konkursów do potrzeb
organizacji/lokalnych społeczności.
15. Inne – jakie?]
Jakie są potrzeby organizacji?
[Wartości wybierane z listy wielokrotnego wyboru:
1. Pozyskanie wkładu własnego do projektu,
2. Sprzęt/pomieszczenia niezbędne do działalności
organizacji,
3. Wprowadzenie nowych usług, czy produktów,
1

Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski

4. Autopromocja, reklama działań,
5. Podniesienie kwalifikacji członków organizacji,
6. Inne – jakie?]
Jak organizacja ocenia swoją działalność w
[skala porządkowa: 1. Bardzo źle, 2. Źle, 3. Średnio,
bieżącym roku?
4. Dobrze, 5. Bardzo dobrze]
Czy warunki do działalności organizacji były lepsze
[Skala porządkowa: 1. Nie, były zdecydowanie
w poprzednim roku?
gorsze, 2. Nie, były gorsze, 3. Ani lepsze, ani gorsze,
4. Tak, były lepsze, 5. Tak, były zdecydowanie
lepsze.]
Czy warunki do działalności organizacji będą lepsze
[Skala porządkowa: 1. Nie, będą zdecydowanie
w następnym roku?
gorsze, 2. Nie, będą gorsze, 3. Trudno powiedzieć, 4.
Tak, będą lepsze, 5. Tak, będą zdecydowanie lepsze.]
Z jakimi partnerami współpracuje organizacja?
[Wartości wybierane z listy wielokrotnego wyboru:
1. Inne organizacje pozarządowe, 2. Lokalna
społeczność, 3. Samorząd lokalny (urząd miasta,
urząd gminy), 4. Media, 5. Szkoły, przedszkola, 6.
Instytucje kultury, 7. Firmy prywatne, 8. Starostwo
powiatowe, 9. Urząd Marszałkowski, 10. Urząd
Wojewódzki, 11. Partia polityczna, 12. Podmioty
wyznaniowe, 13. Ruchy społeczne, 14. Rząd,
ministerstwa, jednostki publicznej administracji
centralnej, 15. Urząd pracy, 16. Instytucje pomocy
społecznej, 17. Jednostki służby zdrowia.]
Jak oceniają Państwo siłę swojej społeczności
Skala od 1 do 10
lokalnej?
[jeden bardzo słabo do bardzo mocno]
Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców
Skala od 1 do 10
swojej społeczności lokalnej?
[jeden bardzo słabo do bardzo mocno]
Pytania dotyczące Programu Społecznik
Skąd dowiedzieli się Państwo o działaniach
[Wartości wybierane z listy wielokrotnego wyboru:
realizowanych w ramach Programu Społecznik na
1. Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego
lata 2019-2021
Województwa Zachodniopomorskiego, 2. Strona
internetowa Koszalińskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A., 3. Profil społecznościowy, 4.
Informacje w prasie, 5. Informacje uzyskane w
lokalnych instytucjach (samorząd, Ośrodek Pomocy
Społecznej itp. ), 6. Śledziłem/am informacje po
wdrażaniu poprzednich edycji programu, 7. Znajomi,
8 Inne - jakie?
Czy uważają Państwo, że wybrane kanały
[Tak lub nie]
informacji są skuteczne?
Czy udzielona kwota mikrodotacji/ regionalnej
[Tak lub nie]
inicjatywy obywatelskiej jest wystarczająca
Ile powinna wynieść maksymalna kwota
Jeśli zaznaczono powyżej odpowiedź nie należy
mikrodotacji/ inicjatywy obywatelskiej?
wypełnić [wartość liczbowa]
Jak organizacja ocenia pracę personelu
[Skala porządkowa: 1. Bardzo źle, 2. Źle, 3. Średnio,
zarządzającego Programem Społecznik 2019-2021
4. Dobrze, 5. Bardzo dobrze.]
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(koordynator, asystent koordynatora, facylitator)?
Jakie są przyczyny takiej oceny personelu
zarządzającego Programem Społecznik 2019-2021?
Jak organizacja ocenia pracę animatora lokalnego
Programu Społecznik 2019-2021?
Jakie są przyczyny takiej oceny animatorów
lokalnych Programu Społecznik 2019-2021?
Czy sposób oceny formalnej i merytorycznej
wniosków o przyznanie mikrodotacji lub
dofinansowanie inicjatywy obywatelskiej jest
przejrzysty?
Jakie zmiany powinny nastąpić w sposobie oceny
formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie
mikrodotacji lub dofinansowanie inicjatywy
obywatelskiej?
Liczba złożonych wniosków w ramach I filaru
Liczba złożonych wniosków w ramach II filaru
Liczba wniosków, które otrzymały dofinansowanie
w ramach I filaru
Liczba wniosków, które otrzymały dofinansowanie
w ramach II filaru
Czy organizacja będzie składać wnioski o przyznanie
mikrodotacji lub wsparcie inicjatywy obywatelskiej
w następnych latach?
Czy zasady formalno-proceduralne są proste i jasne
(np. związane ze złożeniem sprawozdania lub
wniosku)?
Jakie zmiany wymogów formalno-proceduralnych
proponuje organizacja?
Propozycje zmian

Nazwa organizacji
Siedziba organizacji
Typ organizacji

[Tekst o maksymalnej długości 300 znaków]
[Skala porządkowa: 1. Bardzo źle, 2. Źle, 3. Średnio,
4. Dobrze, 5. Bardzo dobrze.]
[Tekst o maksymalnej długości 300 znaków]
[Skala porządkowa: 1. Nie, zdecydowanie nie jest
przejrzysty, 2. Nie, nie jest przejrzysty, 3. Trudno
powiedzieć, 4. Tak, jest przejrzysty, 5. Tak,
zdecydowanie jest przejrzysty].
[Tekst o długości maksymalnej 300 znaków].

[lista jednokrotnego wyboru:1,2,3 4, 5 i więcej]
[lista jednokrotnego wyboru:1,2,3 4, 5 i więcej]
[lista jednokrotnego wyboru: 1, 2, 3 4, 5 i więcej]
[lista jednokrotnego wyboru: 1, 2 ]
[Tak lub nie]

[Skala porządkowa: 1. Nie, zdecydowanie nie są
proste i jasne, 2. Nie, nie są proste i jasne, 3. Trudno
powiedzieć, 4. Tak, są proste i jasne, 5. Tak, są
zdecydowanie proste i jasne].
[Tekst o maksymalnej długości 300 znaków]
[Tekst o maksymalnej długości 300 znaków]

Metryczka
[tekst o długości maksymalnie 300 znaków bez
spacji]
[nazwa miejscowości siedziby]
[Wartość wybierana z listy rozwijalnej
jednokrotnego wyboru: stowarzyszenie zwykłe,
stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, fundacja,
towarzystwo, podmiot wyznaniowy, kółko rolnicze,
związek stowarzyszeń, ochotnicza straż pożarna,
klub sportowy, ochotnicze pogotowie ratunkowe,
spółka z o.o. non-profit, spółdzielnia socjalna, zakład
aktywizacji zawodowej, warsztat terapii zajęciowej,
klub integracji społecznej, stowarzyszenie
ogrodowe, koło gospodyń wiejskich]
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Rok rozpoczęcia działalności
Ilość członków
w tym ilość kobiet
Ilość aktywnych członków
w tym kobiet
Jaki jest dominujący rodzaj działalności
prowadzonej przez organizację?

Jaki jest zasięg prowadzonej działalności?

Kto jest odbiorcą działalności organizacji
pozarządowej?

Czy podmiot posiada status organizacji pożytku
publicznego?
Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą?
Czy organizacja prowadzi odpłatną działalność
pożytku publicznego?
Ile wyniósł przychód organizacji pozarządowej w
poprzednim roku obrotowym?
Jakie są źródła finansowania działalności
organizacji?

Czy organizacja korzysta z pracy wolontariuszy
(umowa/ porozumienie wolontariackie)?
Ilu w ciągu roku przeciętnie wolontariuszy
organizacja angażuje w swoją działalność (jeśli
dotyczy)?
Czy organizacja zatrudnia pracowników w oparciu o
Kodeks pracy?
Ilu pracowników zatrudnia organizacja? (jeśli
dotyczy)?
Czy organizacja planuje w ciągu najbliższego roku
podjąć działania rozwojowe?
W jakim zakresie organizacja planuje rozwój?

[wartość liczbowa]
[wartość liczbowa]
[wartość liczbowa]
[wartość liczbowa]
[wartość liczbowa]
[Wartość wybierana z rozwijanej listy jednokrotnego
wyboru: 1. Sport, turystyka, rekreacja, hobby, 2.
Kultura, sztuka 3. Edukacja i wychowanie 4. Ochrona
zdrowia, 5. Usługi socjalne, pomoc społeczna, 6.
Rozwój lokalny, 7. Inne.
[Wartość wybierana z listy jednokrotnego wyboru: 1.
Bezpośrednie otoczenie, 2. Gmina, 3. Powiat, 4.
Województwo, 5. Polska, 6. Inne kraje]
[Wartość wybierana z listy jednokrotnego wyboru: 1.
Dzieci lub młodzież, 2. Mieszkańcy okolicy, lokalna
społeczność, 3. Seniorzy, 4. Chorzy, osoby z
niepełnosprawnością, 5. Organizacje lub instytucje]
[Tak lub nie]
[Tak lub nie]
[Tak lub nie]
[lista jednokrotnego wyboru: 1. do 1 tys. zł, 2. 1-10
tys. zł, 3. 10-100 tys. zł, 4. 100 tys. zł – 1 mln zł, 5.
Powyżej 1 mln zł]
[Wartości wybierane z listy wielokrotnego wyboru:
1. Krajowe środki publiczne (np. dotacje), 2. Składki
członkowskie, 3. Filantropia indywidualna i
instytucjonalna/fundraising 3. 1% podatku, 4.
Działalność odpłatna/ gospodarcza, 5. Własny
majątek, 6. Wsparcie innych organizacji
pozarządowych, 7. Zagraniczne środki publiczne (np.
dofinansowania z Unii Europejskiej)]8. Inne (jakie?)
[Tak lub nie]
[wartość liczbowa]

[Tak lub nie]
[wartość liczbowa]
[Tak lub nie]
[Wartości wybierane z listy wielokrotnego wyboru:
1. Zwiększenie wartości środków pozyskiwanych z
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działalności nieodpłatnej, 2. Uruchomienie
działalności odpłatnej, 3. Uruchomienie działalności
gospodarczej, 4. Zwiększenie wartości środków
pozyskiwanych z działalności nieodpłatnej, 5.
Zwiększenie wartości środków pozyskiwanych z
działalności odpłatnej, 6. Zwiększenie wartości
środków pozyskiwanych z działalności gospodarczej,
7. Wprowadzenie nowych usług/ produktów, 9.
Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności, 10
Zatrudnienie pracowników, 11. Skorzystanie ze
zwrotnych środków finansowych (kredyty, pożyczki
itp.), 12. Inne (jakie?)
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