Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału
w badaniu ankietowym, mającym na celu zdefiniowanie aktualnej sytuacji organizacji pozarządowych działających na terenie
województwa lubelskiego. Niniejsze badanie stanowi jeden z kluczowych komponentów przygotowania działań
wspierających dla 3 sektora uwzględniających faktyczne potrzeby Państwa organizacji.
Dane zgromadzone mają charakter poufny i wykorzystane zostaną wyłącznie w celach badawczych.
Zespół badawczy

KWESTIONARIUSZ ANKIETY
Nazwa organizacji:
Adres:
Powiat

Gmina

Ulica

Nr

Telefon kontaktowy

Miejscowość

Kod pocztowy
E-mail

Poczta
WWW

Część I - Informacje ogólne

(Proszę zaznaczyć X we właściwej kratce)
1. Jaki jest status Państwa organizacji?
Stowarzyszenie
Związek organizacji
Inny (Jaki?)
Fundacja
……………………………………………………………………………………….
2. Jak długo działa Państwa organizacja?
Mniej niż 1 rok
Od 6 do 10 lat
Od 1 do 3 lat
Od 11 do 20 lat
Od 4 do 5 lat
Powyżej 20 lat
3. Proszę wskazać miejsce zarejestrowania organizacji:
Miasto
Wieś
4. Czy państwa organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)?
Tak
Nie
5. Czy państwa organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego?
Tak
Nie
6. Czy państwa organizacja prowadzi działalność gospodarczą?
Tak
Nie

Część II - Obszary działalności i klienci organizacji
7. Proszę określić jedno główne pole działania Państwa organizacji.
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Rozwój lokalny
Edukacja i wychowanie
Ochrona zdrowia
Kultura i sztuka
Pomoc społeczna, usługi socjalne
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
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8. Proszę określić skalę oddziaływania swojej organizacji (obszar działań)?
Najbliższe środowisko (dzielnica i/lub osiedle)
Powiat
Gmina
Województwo
Kilka gmin
Cały kraj
Inne kraje
9. Proszę wskazać jakie grupy odbiorców wspiera Państwa organizacja?
Inne organizacje pozarządowe
Osoby uzależnione (np. od alkoholu, narkotyków, itp.)
Samorządy terytorialne
Osoby starsze
Członkowie organizacji
Kobiety
Osoby długotrwale bezrobotne
Dzieci i młodzież
Osoby bezdomne
Osoby niepełnosprawne
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
10. Jakie są trzy najważniejsze formy działalności państwa organizacji?
Bezpośrednie świadczenie usług
Mobilizowanie i edukowanie opinii publicznej m.in. poprzez
klientom/klientkom organizacji
kampanie społeczne
Świadczenie usług na rzecz społeczności lokalnej
Reprezentowanie oraz rzecznictwo interesów
klientów/klientek organizacji
Finansowe wsparcie osób indywidualnych
Animowanie współpracy między organizacjami
Organizowanie debat, seminariów i konferencji na
Badania naukowe, działalność wydawnicza
tematy ważne dla organizacji
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
11. Proszę podać liczbę wszystkich projektów/przedsięwzięć realizowanych przez Państwa organizację w 2012r.
Nie zrealizowaliśmy żadnego
6-15
1-5
Powyżej 15

Część III - Członkostwo
12. Ilu członków liczy Państwa organizacja?
15-20 osób
21-30 osób
31-50 osób

51-100 osób
101 osób i więcej
Nie dotyczy

13. Proszę spróbować oszacować jaki odsetek w liczbie członków Państwa organizacji stanowią
kobiety?

…………….%

14. Proszę spróbować określić wiek członków Państwa organizacji, wstawiając znak „X” w miejscu odpowiadającym danej wartości %.
% osób
wiek
poniżej 10%
10-30%
31-50%
51-80%
81-100%
do 25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
powyżej 55 lat
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15. Ile osób liczy Zarząd Państwa organizacji?

…………..osób, w tym ………….kobiet

16. Proszę spróbować określić wiek członków Zarządu Państwa organizacji, wstawiając znak „X” w miejscu odp. danej wartości %.
% osób
wiek
poniżej 10%
10-30%
31-50%
51-80%
81-100%
do 25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
powyżej 55 lat
17. Proszę określić stopień aktywności członków Państwa organizacji określając wartość % ilości członków realizujących
poniżej wskazane czynności, wstawiając znak „X” w miejscu odpowiadającym danej wartości %.
% osób realizujących daną aktywność
Forma aktywności
poniżej 10%
10-30%
31-50%
51-80%
81-100%
Udział w spotkaniach organizacji
Opłacanie składek
Stały kontakt z organizacją
Aktywny udział w inicjatywach podejmowanych przez
organizację
18. W porównaniu do lat ubiegłych aktywność członków ……
Zdecydowanie wzrosła
Zmalała, lecz nieznacznie
Wzrosła, lecz nieznacznie
Zdecydowanie zmalała
Nie uległa zmianie
Trudno powiedzieć

Część IV – Zatrudnienie i wolontariat
19. Czy Państwa organizacja zatrudnia pracowników (płatny personel)
Tak
Nie, proszę przejść do pytania nr 25
20. Proszę wskazać ilu spośród pracowników Państwa organizacji jest zatrudnionych w oparciu o następujące typy umów
Typ umowy
liczba etatów
liczba osób
w tym kobiety
Umowa o pracę
Umowa zlecenie (zatrudnienie w trybie ciągłym do
---danych czynności)
Umowa o dzieło (zatrudnienie w trybie ciągłym do
----danych czynności)
Umowa zlecenie (zatrudnienie interwencyjne do
-----określonej czynności)
Umowa o dzieło (zatrudnienie interwencyjne do
------określonej czynności)
21. W porównaniu do roku poprzedniego liczba pracowników ……
Wzrosła o…………………….osób (proszę podać liczbę)
Zmalała o…………………….osób (proszę podać liczbę)
Praktycznie nie uległa zmianie
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22. Proszę spróbować określić wiek pracowników Państwa organizacji, wstawiając znak „X” w miejscu odpowiadającym
danej wartości %.
% osób
wiek
poniżej 10%
10-30%
31-50%
51-80%
81-100%
do 25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
powyżej 55 lat
23. Proszę wskazać do jakich czynności zatrudniają Państwo pracowników
Prace biurowe
Prace niewymagające uprawnień
Zarządzanie
Sprzątanie
Pozyskiwanie środków
PR i promocja działań
Docieranie do klientów (beneficjentów wsparcia)
Działalność gospodarcza
Specjalistyczne prace wymagające uprawnień (np.
Inne (Jakie?)
terapia, praca socjalna, inne)
………………………………………………………………………………………..
24. Proszę określić średni przedział wynagrodzenia jaki uzyskują Państwa pracownicy (w przeliczeniu za cały etat)
do 1600zł brutto/miesięcznie
3001 – 3500zł brutto/miesięcznie
1601 – 2000zł brutto/miesięcznie
3501 – 4000zł brutto/miesięcznie
2001 – 2500zł brutto/miesięcznie
4001 – 4500zł brutto/miesięcznie
2501 – 3000zł brutto/miesięcznie
Powyżej 4500zł brutto/miesięcznie
25. Czy Państwa organizacja zatrudnia wolontariuszy (w oparciu o zawarte umowy)
Tak
Nie, proszę przejść do pytania nr 31
26. Proszę wskazać liczbę osób angażowanych w ramach wolontariatu w
Państwa organizacji podając średnią wartość w skali m-ca

…………..osób, w tym ………….kobiet

27. W porównaniu do roku poprzedniego liczba wolontariuszy ……
Wzrosła o…………………….osób (proszę podać liczbę)
Zmalała o…………………….osób (proszę podać liczbę)
Praktycznie nie uległa zmianie
28. Proszę spróbować określić wiek wolontariuszy Państwa organizacji, wstawiając znak „X” w miejscu odp. danej wartości %.
% osób
wiek
poniżej 10%
10-30%
31-50%
51-80%
81-100%
do 25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
powyżej 55 lat
29. Proszę wskazać do jakich czynności zatrudniają Państwo wolontariuszy
Prace biurowe
Prace niewymagające uprawnień
Zarządzanie
Sprzątanie
Pozyskiwanie środków
PR i promocja działań
Docieranie do klientów (beneficjentów wsparcia)
Działalność gospodarcza
Specjalistyczne prace wymagające uprawnień (np.
Inne (Jakie?)
terapia, praca socjalna, inne)
………………………………………………………………………………………..
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30. Proszę wskazać liczbę godzin, którą średnio w miesiącu przepracowuje jeden wolontariusz w Państwa organizacji.
mniej niż 5 godz./miesięcznie
30- 60 godz./miesięcznie
5-10 godz./miesięcznie
60-100 godz./miesięcznie
10-30 godz./miesięcznie
powyżej 100 godz./miesięcznie

Część V – Finanse
31. Z jakich źródeł finansowania korzysta Państwa organizacja? (Proszę wybrać wszystkie właściwe odpowiedzi)
Środki z samorządu lokalnego (gminnego) uzyskane
Środki z pozostałych szczebli samorządu (powiatowego i/lub
w trybie konkursowym
wojewódzkiego) uzyskane w trybie konkursowym
Środki ministerialne
Dotacje unijne
Składki członkowskie
Darowizny od firm i instytucji
Darowizny od osób fizycznych
Wpływy z 1%
Przychody ze zbiórek publicznych
Dotacje z innych organizacji pozarządowych
Działalność gospodarcza
Statutowa działalność odpłatna
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
32. Proszę zaznaczyć jedno najważniejsze źródło finansowania, z którego Państwa organizacja otrzymała najwięcej
środków finansowych w 2012r.
Środki z samorządu lokalnego (gminnego) uzyskane
Środki z pozostałych szczebli samorządu (powiatowego i/lub
w trybie konkursowym
wojewódzkiego) uzyskane w trybie konkursowym
Środki ministerialne
Dotacje unijne
Składki członkowskie
Darowizny od firm i instytucji
Darowizny od osób fizycznych
Wpływy z 1%
Przychody ze zbiórek publicznych
Dotacje z innych organizacji pozarządowych
Działalność gospodarcza
Statutowa działalność odpłatna
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
33. Proszę określić, na jakim poziomie kształtuje się roczny budżet Państwa organizacji w 2012r.
do 500 zł
50.001 – 100.000 zł
501 -5.000 zł
100.001 – 300.000 zł
5.001 – 10.000 zł
300.001 – 500.000zł
10.001 – 20.000 zł
500.001 – 1.000.000 zł
20.001 – 50.000 zł
powyżej 1.000.000zł
34. Proszę spróbować oszacować jaki % stanowi dane źródło finansowania, w budżecie Państwa organizacji w 2012r.
% Źródło finansowania
% Źródło finansowania
Środki z samorządu lokalnego (gminnego) uzyskane
Środki z pozostałych szczebli samorządu (powiatowego i/lub
w trybie konkursowym
wojewódzkiego) uzyskane w trybie konkursowym
Środki ministerialne
Dotacje unijne
Składki członkowskie
Darowizny od firm i instytucji
Darowizny od osób fizycznych
Wpływy z 1%
Przychody ze zbiórek publicznych
Dotacje z innych organizacji pozarządowych
Działalność gospodarcza
Statutowa działalność odpłatna
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
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35. Czy Państwa organizacja w 2012r.- aplikowała o dotacje Unii Europejskiej?
Nie, i nie planujemy tego robić w najbliższej
Tak, lecz nie udało się uzyskać dofinansowania
przyszłości
Nie, lecz planujemy aplikować w najbliższej
Tak, udało się uzyskać dofinansowanie
przyszłości
36. Czy Państwa organizacja w 2012r.- aplikowała o dotacje Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO)?
Nie, i nie planujemy tego robić w najbliższej
Tak, lecz nie udało się uzyskać dofinansowania
przyszłości
Nie, lecz planujemy aplikować w najbliższej
Tak, udało się uzyskać dofinansowanie
przyszłości
37. Czy Państwa organizacja w 2012r.- aplikowała o dotacje udzielane przez inne organizacje pozarządowe?
Nie, i nie planujemy tego robić w najbliższej
Tak, lecz nie udało się uzyskać dofinansowania
przyszłości
Nie, lecz planujemy aplikować w najbliższej
Tak, udało się uzyskać dofinansowanie
przyszłości
38. Czy Państwa organizacja potrzebuje wsparcia w procesie pozyskiwania środków?
Tak, i to w większości możliwych źródeł
Tak, lecz naszym zdaniem wystarczające będzie wsparcie
finansowania
szkoleniowe
Tak, lecz tylko w przypadku tych źródeł z których
Nie
dotychczas nie korzystaliśmy

Część VI – Zasoby
39. Czy Państwa organizacja posiada lokal (biuro) przeznaczony na działalność organizacji?
2
Tak, o powierzchni ……………m ,
Nie, nie mamy środków by sfinansować jego utrzymanie
adres:………………………………………..…………………..………
pomimo iż jest nam niezbędny
Nie, lecz planujemy uzyskać lokal
Nie, i tak naprawdę nie jest nam potrzebny
40. Czy Państwa organizacja posiada telefon na potrzeby organizacji (zarejestrowany na organizację)?
Tak, nr telefonu:……………………………………………………
Nie, nie mamy środków by sfinansować jego utrzymanie
pomimo iż jest nam niezbędny, korzystamy z prywatnych
telefonów członków
Nie, i tak naprawdę nie jest nam potrzebny
Nie, lecz planujemy podpisać stosowna umowę
42. Czy Państwa organizacja posiada stały dostęp do Internetu na potrzeby organizacji (zarejestrowany na organizację)?
Tak
Nie, nie mamy środków by sfinansować jego utrzymanie
pomimo iż jest nam niezbędny
Nie, i tak naprawdę nie jest nam potrzebny
Nie, lecz planujemy podpisać stosowna umowę
43. Czy Państwa organizacja posiada stronę www?
Tak, adres:…………………………………………………….
Nie, i tak naprawdę nie jest nam potrzebna

Nie, nie mamy środków by sfinansować utworzenie strony,
pomimo iż byłaby nam potrzebna
Nie, lecz planujemy ją utworzyć
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44. Czy Państwa organizacja posiada konto e-mail/adres e-mail?
Tak, adres:…………………………………………………….
Nie, korzystamy z adresów naszych członków
Nie, i tak naprawdę nie jest nam potrzebna
Nie, lecz planujemy utworzyć konto e-mail
45. Czy Państwa organizacja posiada sprzęt komputerowy?
Tak, ilość jednostek:……………………szt.
Nie, i tak naprawdę nie jest nam potrzebny

Nie, nie mamy środków by sfinansować zakup sprzętu
komputerowego, pomimo iż jest nam potrzebny
Nie, lecz planujemy zakupić sprzęt komputerowy

Część VI – Współpraca
46. Czy Państwa organizacja należy do regionalnych, krajowych lub międzynarodowych porozumień/sieci organizacji
pozarządowych?
Tak, (proszę wskazać jakich)
Nie
…………………………………….…………………………………………
47. Czy Państwa organizacja współpracuje w bieżącym roku z administracją publiczną?
Tak,
Nie, proszę przejść do pytania nr 49
48. Proszę wskazać formy współpracy z administracją publiczną?
Uzyskanie dofinansowania na realizacje zadania
Wspólna realizacja projektów (wspólne przygotowanie
projektu i realizacja na zasadach partnerstwa)
Wspólne planowanie i programowanie
Konsultowanie ważnych dla administracji publicznej
przepisów prawa miejscowego
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
49. Czy Państwa organizacja współpracuje w bieżącym roku z innymi organizacjami pozarządowymi?
Tak,
Nie, proszę przejść do pytania nr 51
50. Proszę wskazać formy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi?
Wspólne planowanie i programowanie
Wymiana informacji
Wspólna realizacja projektów (wspólne
Inne (Jakie?)
przygotowanie projektu i realizacja na zasadach
……………………………………………………………………………………………..
partnerstwa)
51. Proszę wskazać, jak obecnie oceniacie Państwo kontakty/współpracę z niżej wymienionymi podmiotami?
Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 1=bardzo źle, 2=źle, 3=przeciętnie, 4=dobrze, 5=bardzo dobrze, „X” – brak współpracy
Lokalna społeczność
Samorząd regionalny i podległe mu jednostki
Środowisko biznesu
Instytucje rządowe
Środowisko akademickie
Media
Samorząd lokalny i podległe mu jednostki
Organizacje międzynarodowe

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Część VII – Problemy
52. Proszę wskazać, jak obecnie oceniacie Państwo?
Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 1=bardzo źle, 2=źle, 3=przeciętnie, 4=dobrze, 5=bardzo dobrze, „X” – brak
Sytuację finansową swojej organizacji
Znaczenie organizacji dla środowiska lokalnego
Jakość zarządzania finansami w organizacji
Zdolność pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych
Stan i poziom wyposażenia organizacji (sprzęt
Poziom współpracy z krajowymi organizacjami
biurowy, warunki lokalowe, dostęp do mediów,
pozarządowymi Poziom współpracy z lokalnymi
etc.)
organizacjami pozarządowymi
Kompetencje osób pracujących i współpracujących
Poziom współpracy z zagranicznymi organizacjami
z organizacją
pozarządowymi
53. Jakie były najpoważniejsze problemy w działalności jednostki w 2012r.? (można zaznaczyć więcej niż jeden)
problemy wynikające z przepisów i procedur prawnych (np. niejasne lub niekorzystne prawo, częste zmiany przepisów)
problemy w kontaktach z administracją publiczną (np. biurokracja, niewiedza urzędników, brak dostępu do informacji,
brak zaufania oraz zrozumienia specyfiki działalności organizacji pozarządowych ze strony administracji, nadmierna
kontrola)
trudności w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki (w tym na koszty administracyjne)
uzależnienie od jednego źródła finansowania
brak zróżnicowanych i stabilnych źródeł finansowania
braki sprzętowe (komputery, itp.) oraz wyposażeniowe (meble, itp.)
trudności ze znalezieniem pracowników (np. brak chętnych, brak osób z odpowiednim wykształceniem lub
umiejętnościami)
niskie kompetencje pracowników
brak oferty szkoleniowej dostosowanej do specyfiki naszej organizacji
problemy pojawiające się wewnątrz organizacji (np. „wypalenie się” liderów, konflikty, napięcia)
trudności wynikające z kontaktów / współpracy z innymi organizacjami (np. konkurencja, konflikty w środowisku)
trudności w kontaktach z mediami (np. w dostępie do mediów, brak zainteresowania ze strony mediów, niekorzystny
wizerunek organizacji pozarządowych w mediach)
niewystarczająca liczba chętnych do pracy społecznej
niewystarczające wsparcie społeczne (brak społecznego zainteresowania działalnością organizacji)
trudności w pozyskaniu i utrzymaniu wolontariuszy
trudności w zaplanowaniu działalności gospodarczej
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
nie miała problemów

Część VIII – Potrzeby
54. Proszę spróbować określić potrzeby Państwa organizacji. (można zaznaczyć więcej niż jeden)
Uzyskanie lokalu na działalność statutową
Utrzymanie płynności finansowej
Zdobycie niezbędnego wyposażenia
Uniezależnienie się od grantów i dotacji
Zatrudnienie dobrze wykwalifikowanej kadry
Pozyskanie nowych stabilnych źródeł finansowania
Podniesienie kompetencji zatrudnionego personelu
Większa autonomiczność
Uruchomienie działalności gospodarczej
Polepszenie współpracy z administracja publiczną
Uruchomienie odpłatnej działalności pożytku
Polepszenie współpracy z innymi organizacjami
publicznego
pozarządowymi
Uzyskanie statusu OPP
Większa promocja działalności organizacji
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
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55. Proszę spróbować określić potrzeby szkoleniowe Państwa organizacji. (można zaznaczyć więcej niż jeden)
Uregulowania prawne dot. organizacji
Fundraising – pozyskiwanie środków finansowych na
pozarządowych
działalność statutową
Zastosowanie komunikacji interpersonalnej w
Nowoczesne technologie w działalności 3 sektora (obsługa
działalności społecznej i gospodarczej
komputera, Internetu, oprogramowania biurowego, itp.)
Planowanie strategiczne organizacji pozarządowej
Marketing, promocja i Public Relations
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pozyskiwanie nowych członków i wolontariuszy
Zarządzanie finansowo-księgowe
Monitoring i rzecznictwo interesów III-go sektora
Zarządzanie projektami europejskimi
Prawne aspekty 3 sektora
Działalność gospodarcza organizacji pozarządowej
Brak potrzeb szkoleniowych
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
56. Proszę spróbować określić czy Państwa organizacja potrzebuje wsparcia technicznego w postaci:
(można zaznaczyć więcej niż jeden)
Udostępniania lokalu,
Udostępnienia sprzętu biurowego
Udostępnienia adresu do korespondencji
Nie potrzebujemy wsparcia technicznego
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
57. Proszę spróbować określić czy Państwa organizacja potrzebuje wsparcia finansowego usług wynikających ze
zindywidualizowanych potrzeb organizacji.
Tak (Jakie?)
Nie
……………………………………………………………………
58. Proszę spróbować określić czy Państwa organizacja potrzebuje wsparcia w postaci bezpłatnych usług wynikających ze
zindywidualizowanych potrzeb organizacji.
Tak (Jakie?)
Nie
……………………………………………………………………
59. Proszę spróbować określić czy Państwa organizacja potrzebuje wsparcia doradczego w zakresie:
(można zaznaczyć więcej niż jeden)
Marketingu
Przygotowania wniosków o dofinansowanie
Fundrisingu
Poszukiwania możliwości uzyskania grantów i dotacji
Prawa
Działalności gospodarczej
Księgowości
Działalności odpłatnej pożytku publicznego
Inne, (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
Nie potrzebuje wsparcia doradczego
60. Proszę spróbować określić czy Państwa organizacja potrzebuje wsparcia innego niż określone powyżej.
Tak (Jakie?)
Nie
……………………………………………………………………
Dziękujemy za udział w badaniu!
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