ANKIETA RPW-2022

Niniejsza ankieta jest jedną z form konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok” zwanego dalej programem.

Biorąc powyższe pod uwagę chcielibyśmy zaprosić Państwa - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Gietrzwałd działalność pożytku publicznego, do wyrażenia swojej opinii w formie tej ankiety.

Projekt konsultowanego programu jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://gietrzwald.bip.net.pl/ - „Komunikaty” (rok 2021) w zakładce „Organizacje pozarządowe”.


Na wypełnione ankiety czekamy do 16 listopada 2021 roku.


1. Czy znają Państwo treść ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)?
□ tak
□ częściowo tak
□ nie

2. Czy zapoznawali się Państwo z treścią rocznych programów współpracy obowiązujących w poprzednich latach?
□ tak
□ częściowo tak
□ nie

3. W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o programie?






4. Czy informacje o rocznym programie współpracy są dla Państwa wystarczająco dostępne?
□ zdecydowanie tak
□ raczej tak
□ trudno powiedzieć
□ raczej nie
□ zdecydowanie nie

5. Jeśli nie, jaka forma prezentacji programu ułatwiłaby Państwu zapoznanie się z nim?



6. Czy treść programu jest dla Państwa zrozumiała?
□ zdecydowanie tak
□ w przeważającej części tak
□ w przeważającej części nie
□ zdecydowanie nie

7. Czy w ubiegłych latach podejmowali Państwo współpracę z Gminą Gietrzwałd?
□ tak
□ nie

8. Proszę wskazać główne problemy i przeszkody utrudniające podjęcie współpracy:
a) finansowej,




b) pozafinansowej.




9. Jakie formy wsparcia pozafinansowego oferowane przez gminę (w programie rozumiane także jako formy współpracy pozafinansowej – patrz §9 projektu programu) ułatwiłyby Państwu prowadzenie działalności społecznej? Proszę wskazać od 2 do 4 najistotniejszych form pod kątem prowadzonej przez Państwa działalności.
□ Współpraca w zakresie tworzenia i konsultowania aktów prawa lokalnego.
□ Wymiana informacji.
□ Organizacja Gietrzwałdzkich Spotkań Aktywnych – forum organizacji pozarządowych.
□ Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym, opiniującym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów i gminy.
□ Współpraca zagraniczna
□ Udostępnianie lokali i budynków
□ Współpraca w zakresie promocji gminy
□ Inicjatywa lokalna.
□ Pomoc w pozyskiwaniu środków z innych źródeł
□ Inne, wymień jakie
………………………………………………………………………………….

10. Jakie działania ze strony gminy mogłyby ułatwić Państwa organizacji podjęcie współpracy?







11. Czy zakres współpracy przewidziany programie jest wystarczający?
□ tak 			□ nie
Jeśli odpowiedzieli Państwo ,,nie” to proszę wpisać dlaczego:




12. Czy cele, zasady, zadania priorytetowe i formy współpracy zawarte w Programie są adekwatne do potrzeb związanych ze współpracą?
□ zdecydowanie tak
□ raczej tak
□ trudno powiedzieć
□ raczej nie
□ zdecydowanie nie

13. Jaka forma komunikacji z Gminą Gietrzwałd jest preferowana?
□ przesyłanie informacji drogą pocztową,
□ przesyłanie informacji drogą elektroniczną,
□ umieszczanie informacji na stronie gietrzwald.pl w dedykowanej zakładce,
□ umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.
□ inne, jakie? …………………………………………………………………………………..

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Ankieta dostępba w BIP
Elektroniczna wersja niniejszej ankiety dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://gietrzwald.bip.net.pl/ - „Komunikaty” (rok 2021) w zakładce „Organizacje pozarządowe” - tytuł  artykułu „Konsultacje programu współpracy na 2022 rok”.

Ankieta na wskazany adres e-mail
Elektroniczną wersję ankiety można też otrzymać na wskazany adres e-mail zwracając się z taką potrzebą na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl lub dzwoniąc pod numer 89 524 19 13.

Jak złożyć?
Ankietę w wersji elektronicznej można przesłać na adres: agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl
Ankietę w wersji papierowej można przekazać pocztą na adres: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd lub przekazać osobiście w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

