
 

Projekt „PełnoAktywni Wolontariusze
Instytut Wolności 

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 
 

FORMULARZ 
DO 

- PROJEKT 

Pełna nazwa Podmiotu 

 

Forma prawna  
(np. stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia 
socjalna, tzw. organizacja kościelna) 

 

DANE KONTAKTOWE 
Województwo 

 

Miejscowość/ulica 

 

Kod pocztowy, poczta 

 

Adres e-mail 

 

Czy organizacja posiada siedzibę na wsi

Czy organizacja posiada doświadczenie w pracy na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami? 

Czy organizacja współpracuje z wolontariuszami?

Proszę wskazać poziom przychodów organ
/dotyczy organizacji założonych przed 1 stycznia 2019/

 
 
 
 

…………………………………………………
Miejscowość, data 

 

„PełnoAktywni Wolontariusze” 

 
 

PełnoAktywni Wolontariusze” jest finansowany przez Narodowy 
Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NGO  
DO MOBILNEJ AKADEMII NGO (MANGO)  

PROJEKT „PEŁNOAKTYWNI WOLONTARIUSZE”- 
 

stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia NIP Numer KRS lub innego r

  

Powiat 

 

Nr budynku 

 

Telefon kontaktowy 

 

Adres strony internetowej 

 

posiada siedzibę na wsi? 

doświadczenie w pracy na rzecz osób i/lub z osobami 

z wolontariuszami? 

przychodów organizacji za 2018 rok  
dotyczy organizacji założonych przed 1 stycznia 2019/ 

………….  …………………………
 Czytelny podpis

osoby upoważnion
reprezentowania Podmiotu

 

Narodowy 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

2020 

Numer KRS lub innego rejestru 

Gmina  

 

Nr lokalu 

 

 TAK             NIE  

 TAK             NIE  

 TAK             NIE  

 
 poniżej 5 tys. zł 
 5 – 10 tys. zł 
 10 – 50 tys. zł 
 50 – 100 tys. zł 
 powyżej 100 tys. zł 
 

…………………………………. 
zytelny podpis 

upoważnionej do 
reprezentowania Podmiotu 

 



 

Projekt „PełnoAktywni Wolontariusze
Instytut Wolności 

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 
 

 
ANKIETA POTRZEB  
 

Nazwa podmiotu 

 

Proszę wskazać podstawowe sfery działalności 
(np. kultura, edukacja, niepełnosprawność

 

Proszę wskazać wszystkie obszary, w których 

 

 pozyskiwanie funduszy 

 współpraca z wolontariuszami 

 zarządzanie zespołem 

 zarządzanie organizacją  

 współpraca z samorządem   

 współpraca z biznesem  

 pozyskiwanie darczyńców indywidualnych

 podejmowanie działalności gospodarczej 

 odpłatna działalność pożytku publicznego

 sprawozdawczość wobec instytucji (urząd skarbowy, 

ZUS, KRS)  

 

 
Wypełniony i podpisany formularz wraz z

Stowarzyszenie 

lub skan przesłać na: kamecka.lach@gmail.com
W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 600
 
W przypadku zakwalifikowania Organizacji 
z Państwem w celu umówienia pierwszego spotkania.
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działalności organizacji  
niepełnosprawność, pomoc społeczna, bezpieczeństwo, ochrona 

obszary, w których organizacja oczekuje wsparcia doradcy 

indywidualnych 

podejmowanie działalności gospodarczej  

odpłatna działalność pożytku publicznego 

instytucji (urząd skarbowy, 

 

 współpraca z innymi organizacjami 

 kwestie prawno-finansowe 

 budowanie wizerunku organ

 

Inne, proszę wskazać jakie: 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

 

formularz wraz z ankietą potrzeb prosimy dostarczyć lub wysłać 
Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” 

Osmola 111, 17-306 Dziadkowice 
kamecka.lach@gmail.com 

telefoniczny: 600-881-572 

Organizacji do udziału w projekcie, nasz doradca skontaktuje się 
w celu umówienia pierwszego spotkania. 

  

Narodowy 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

2020 

 

na zdrowia,  itd.) 

współpraca z innymi organizacjami  

finansowe  

budowanie wizerunku organizacji  

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

wysłać pocztą na adres: 

oradca skontaktuje się 


