Federacja Organizacji Socjalnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego FOSa
…………………………………………………..

…………………………………
(data wypełnienia ankiety – wypełnia ankieter

(imię i nazwisko ankietera)

Szanowni Państwo,

KWESTIONARIUSZ WYWIADU

w związku z aktualizacją bazy danych organizacji członkowskich Federacji FOSa, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego
kwestionariusza.
Niniejsze narzędzie ma na celu zdiagnozowanie sytuacji i potrzeb naszych organizacji członkowskich. Informacje uzyskane od Państwa posłużą jako materiał do
przygotowania raportu obrazującego stan i potrzeby organizacji członkowskich Federacji.
Wnioski wynikające z zebranego materiału posłużą przede wszystkim do prowadzenia skuteczniejszych działań na rzecz efektywnej współpracy w ramach naszej
sieci.
Z góry dziękujemy za współpracę i poświęcony czas!
Zespół Federacji FOSa

Część I. DANE ORGANIZACJI
Nazwa organizacji
Forma funkcjonowania organizacji (stowarzyszenie, fundacja etc.)
Czy posiadacie Państwo status organizacji pożytku publicznego? (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
Tak, od kiedy: …………………….. (proszę podać dokładną datę)
Jesteśmy w trakcie ubiegania się o taki status
Jeszcze nie, zamierzamy ubiegać się o to w przyszłości
Nie
Imiona i nazwiska członków Zarządu organizacji oraz pełnione funkcje

Data przystąpienia do Federacji
Data powstania organizacji: ……………………………………….

FOSa: ………………………………

Adres siedziby
organizacji

Adres do korespondencji
(jeśli jest inny niż adres
siedziby)

Dane kontaktowe
(e-mail, nr tel.)

Imię i nazwisko osoby
wyznaczonej do kontaktu
z Federacją FOSa

kobiet

mężczyzn

Imię i nazwisko osoby kierującej organizacją:
Struktura kadrowa organizacji (stan na dzień 1 sierpnia 2018)
w ogóle
liczba
zatrudnionych
pracowników
liczba osób zatrudnionych
na podstawie umowy
o pracę
liczba osób zatrudnionych
na podstawie umowy
zlecenie
liczba
„stałych”
osób
pracujących
społecznie
(w tym wolontariusze,
członkowie Zarządu i in.)

liczba „akcyjnych” osób
pracujących społecznie
Źródła finansowania organizacji

(proszę o wstawienie X w odpowiedniej rubryce; przy czym cyfra 5 oznacza najczęstsze źródło a cyfra
1 najrzadsze źródło finansowania; odpowiedzi może być kilka)

5
a. składki członkowskie
b. działalność gospodarcza
c. odpłatna działalność statutowa
d. dotacje/środki samorządowe
e. dotacje/środki z budżetu państwa
f.

dotacje z fundacji prywatnych

g. środki od biznesu
h. dotacje pochodzące z programów Unii
Europejskiej
i. „ 1%”
j.

darowizny

k. inne ( jakie? w jakim stopniu)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

4

3

2

1

Jaką sferę zadań publicznych realizuje organizacja w obszarze pożytku publicznego?

Część II. WSPÓŁPRACA z przedstawicielami środowiska, w tym lokalnego (samorządem, biznesem, innymi organizacjami, etc.)
Obszary współpracy

TAK (z kim? w jakim zakresie?)
np. usługi zlecone etc.

NIE (z jakiego powodu?)

1. z administracją samorządową
2. z biznesem
3. z innymi organizacjami
4. inne
(np.
grupy
nieformalne,
przychodnie/poradnie
lekarskie,
specjalistyczne, pedagogiczne etc.,
biblioteki, parafie, media
Czy przedstawiciele organizacji byli
zaangażowani w ciała dialogu,

TAK (proszę opisać zaangażowanie)
………………………………………………

NIE (z jakiego powodu?)
……………………………………………………

konsultacje społeczne i in. ostatnim
roku ?
Czy organizacja przynależy do innej
Federacji, Sieci?

………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………

TAK (jakiej?)

NIE

………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………

Część III. STABILIZACJA – sytuacja finansowa, przychody, zasoby
Forma prowadzonej działalności

1. odpłatna działalność statutowa
nieodpłatna działalność statutowa
2. działalność gospodarcza
3. usługi społeczne
a. zadania zlecone
b. zadania powierzone
sponsoring
przedsiębiorstwo społeczne

TAK

NIE

(dla kogo? – proszę wskazać odbiorców działań,
w jakim zakresie? – proszę opisać obszary działalności
organizacji)

(z jakiego powodu?)

Je jesteśmy w procesie ekonomizacji
społecznej
c. nie realizuje

Posiadane zasoby materialne
nieruchomość własna (lokal, nieruchomość –
budynek, działka; proszę podać metraż)
nieruchomość użyczona (lokal, nieruchomość
– użyczony-a/wynajęty-a; proszę podać metraż)
meble/wyposażenie biurowe
urządzenia biurowe (telefon/faks
komputer/laptop) – wystarczające czy
niewystarczające?
wyposażenie specjalistyczne/dodatkowe
(jakie?) wystarczające/niewystarczające?
inne (jakie?)
Proszę podać kwotę przychodu organizacji za
ostatni rok rozliczeniowy?

proszę wpisać TAK/NIE oraz uszczegółowić odpowiedź

Czy organizacja opracowuje „raporty
roczne”?

proszę wpisać TAK/NIE
jeśli TAK, proszę dopisać czy i gdzie są one publikowane?

Jakie trudności napotyka Państwa organizacja w swojej
pracy?
brak/niedostateczna ilość środków finansowych na działania
brak/niedostateczna ilość funduszy na codzienne
funkcjonowanie
problemy kadrowe – brak pracowników
trudność ze znalezieniem chętnych wolontariuszy
opór społeczności lokalnej do naszych inicjatyw
brak chęci współpracy ze strony jednostek samorządu
terytorialnego
brak kadry merytorycznej
trudność ze znalezieniem partnerów do projektów
brak wiedzy/niedostateczna wiedza na temat dostępnych
konkursów na pozyskanie środków finansowych
brak przeszkolonej kadry w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych
rozproszone działania, brak jednej wizji, strategii działań
brak zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji
inicjatyw organizacji

proszę wpisać TAK lub NIE
oraz dopisać komentarz w przypadku odpowiedzi TAK

pomimo znajomości problemów lokalnych mamy problem
z zaplanowaniem odpowiednich działań
brak zmotywowanego zespołu
problemy z płynnością finansową
inne (jakie?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Co jest silną stroną Państwa organizacji/co Was wyróżnia?

Proszę opisać doświadczenie i najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia/sukcesy organizacji.

Czy jako organizacja macie plan rozwoju na przyszłość? Jeśli TAK, proszę krótko go opisać.

Część IV. OCZEKIWANIA ORGANIZACJI WOBEC FEDERACJI FOSa
Jakiego wsparcia Państwa organizacja oczekuje od Federacji FOSa?
Rodzaj wsparcia

TAK

a) szkoleniowe (np. organizacja szkoleń
w konkretnym obszarze tematycznym)
b) rzecznicze
(np.
reprezentowanie
interesów; pomoc w działaniach na rzecz
interesów naszej organizacji; mediacje)
c) doradcze (np. doradzanie w kwestiach
strategicznych)
d) mentorskie
(np.
wsparcie
w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy
organizacjami)
e) eksperckie (np.
w wydarzeniach)

superwizja,

udział

f) informacyjne (np. aktualne informacje na
temat funduszy i kwestii finansowych)
g) promocja
(organizowania/współorganizowania
większej liczby wydarzeń)
h) fundraising
funduszy)

(pomoc

w

zdobywaniu

i) pomoc/wsparcie/uruchamianie/rozwój
usług społecznych (np. środowiskowych
domów samopomocy)

NIE

proszę podać konkretny przykład
wsparcia/zakres wsparcia

………………………………………………………………………………………………………….

j) inne (jakie?)

………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….....

Z jakiego wsparcia ze strony Federacji FOSa, Państwa organizacja dotychczas korzystała?
Rodzaj wsparcia

TAK

a) szkoleniowe (np. organizacja szkoleń
w konkretnym obszarze tematycznym)
b) rzecznicze
(np.
reprezentowanie
interesów; pomoc w działaniach na rzecz
interesów naszej organizacji; mediacje)
c) doradcze (np. doradzanie w kwestiach
strategicznych)
d) mentorskie
(np.
wsparcie
w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy
organizacjami)
e) eksperckie (np.
w wydarzeniach)

superwizja,

udział

f) informacyjne (np. aktualne informacje na
temat funduszy i kwestii finansowych)
g) promocja
(organizowania/współorganizowania
większej liczby wydarzeń)

NIE

proszę podać konkretny przykład
wsparcia/zakres wsparcia

h) fundraising
funduszy)

(pomoc

w

zdobywaniu

i) pomoc/wsparcie/uruchamianie/rozwój
usług społecznych (np. środowiskowych
domów samopomocy)
j) inne (jakie?)

Czym jest dla Państwa członkostwo w Federacji FOSa ?

Czego Państwu brakuje jako członkom Federacji FOSa

CZĘŚĆ V. BIURO

Jak często odwiedzacie Państwo stronę internetową Federacji FOSa?
(proszę wstawić znak X pod wybraną odpowiedzią)
codziennie

raz w tygodniu

kilka razy
w tygodniu

raz w miesiącu

kilka razu
w miesiącu

Nie odwiedzamy
strony www
Federacji FOSa

Jak Państwa zadaniem biuro Federacji FOSa wypełnia swoją rolę?
(proszę wstawić znak X pod wybraną odpowiedzią)
bardzo dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

Proszę krótko uzasadnić wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę określić jakiego rodzaju trudności dostrzegacie Państwo w działaniach Federacji FOSa?

Inne uwagi dotyczące współpracy z Federacją FOSa

Dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu! Raport zostanie udostępniony na stronie internetowej Federacji FOSa, o czym
zostaną Państwo poinformowani mailowo.
Jednocześnie, prosimy o informowanie nas na bieżąco o zmianach zachodzących w danych Państwa organizacji.
Zespół Federacji FOSa

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BADANIA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego adres:
ul. Linki 3/4, 10-535, tel. 55 236 27 16, 89 523-60-92, email: biuro@federacjafosa.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją badania organizacji członkowskich
Federacji FOSa
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 140 Rozporządzenia ogólnego tj. Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) NR
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

