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Program współpracy

- Czy urząd uchwalił program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.?

- Czy organizacje pozarządowe uczestniczyły w uchwalaniu programu?

- Czy program był szerzej konsultowany z organizacjami pozarządowymi (min. 2 formy konsultacji)? 

- Czy konsultacje te były udokumentowane w postaci sprawozdania z ich trybu, przebiegu i rezultatu?

- Czy program był uchwalony do kooca listopada 2009?

Współpraca finansowa

- Czy w 2010 r. urząd przeznaczył pieniądze na organizacje pozarządowe?

- Czy poziom finansowania organizacji pozarządowych stanowił przynajmniej 1% wydatków bieżących 

danej gminy?

- Czy gmina znajduje się wśród 25% gmin przeznaczających największą częśd  budżetu 

na organizacje pozarządowe?

- Czy środki nie były w znacznym stopniu przeznaczone na jeden rodzaj organizacji?

- Czy poziom realizacji zaplanowanych wydatków na organizacje pozarządowe wyniósł ponad 95%?

Wspierające formy współpracy pozafinansowej

- Czy urząd wspierał organizacje pozarządowe m.in. poprzez: pomoc administracyjną, nieodpłatne 

udostępnianie lokali na działalnośd statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów?

- Czy urząd praktykował następujące formy współpracy:

- informowanie NGO o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych

- promocja działalności pożytku publicznego i podmiotów działających w tym obszarze

- pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i internecie

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych

- konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa

- pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych

- tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych

- patronat nad działaniami organizacji pozarządowych

- wyznaczenie  w urzędzie osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizacjami 

Partnerskie formy współpracy pozafinansowej

- Czy w 2010 r. urząd konsultował z organizacjami pozarzadowymi projekty aktów prawnych 

lub dokumentów programowych i strategicznych?

- Czy konsultacje tych projektów  zostały udokumentowane w postaci sprawozdania?

- Czy w 2010 r. funkcjonowały zespoły doradcze i inicjatywne przy urzędzie , których członkami byli 

zarówno przedstawiciele urzędów jak i organizacji pozarządowych?

- Czy praktykowano jedną lub więcej z następujących form współpracy:

- współpraca w sferze programowej, planowanie oraz realizacja wspólnych przedsięwzięd

- uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów urzędu

- współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert

- współpraca w zakresie oceny realizacji programów

- współudział organizacji pozarządowych w projektowaniu budżetu w zakresie dotyczącym 

obszaru działania organizacji

 

 


