Ankieta
Drodzy Przyjaciele, w związku z projektem „Visegrad Blueprint – Partnership for developing a civil society”,
proszę o wypełnienie poniższej ankiety, która ułatwi nam zebranie informacji dotyczących rozwiązań prawnych
w Waszym kraju i mieście w zakresie współpracy władz z organizacjami pozarządowymi.
Zebrane i opracowane dane zostaną Państwu przedstawione podczas spotkania w Przemyślu.

Część A: Dane osoby wypełniającej
1. Imię i nazwisko osoby wypełniającej

Renata Kulhánková and Lucie Dlouhá

2. Instytucja

Municipal authority of Kutná Hora

3. Telefon
4. Adres e-mailowy

00420 722 928 157
Renata.kulhankova@mu.kutnahora.cz, lucie.dlouha@mukolin.cz

Część B: Informacje ogólne
Nazwa kraju

Czech Republic

Liczba ludności

10 500 000

Liczba organizacji pozarządowych

105 000

Nazwa miasta

Kutná Hora

Liczba mieszkańców

21 000

Liczba organizacji pozarządowych

25 (15 działalność społeczna)
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Część C: Informacje dotyczące całego kraju
1. Czy istnieją akty prawne regulujące współpracę z organizacjami pozarządowymi?
Tak, proszę przejść do punktu 2.

x Nie, proszę przejść do punktu 3.
2. Proszę podać informacje dotyczące aktów prawnych regulujących współpracę

1. Nazwa aktu

Krótki opis (jakie
zagadnienia reguluje)

2. Nazwa aktu

Krótki opis (jakie
zagadnienia reguluje)

3. Proszę podać w oparciu o jakie akty prawa prowadzona jest współpraca?
Nazwa aktu

Uchwała odnośnie pomocy społecznej Nr 108/2006, Uchwała odnośnie
Stowarzyszeń Obywatelskich Nr 83/1990 i inne.

Krótki opis
4. Proszę wymienić najczęstsze źródła dochodów organizacji

1) programy Unii Europejskiej
2) Urząd Pracy, Ministerstwa i Biuro Rządowe
3) Fundusze oraz klienci prywatni
4) Budżet miasta
5. Czy podatnicy mają możliwość przekazania części swojego podatku organizacjom?
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x Tak

Nie

Jeżeli TAK, to proszę krótko odpowiedzieć na pytania: jaki to procent, czy odpis jest dla wszystkich organizacji, w jaki
sposób dokonuje się przekazanie, czy i w jaki sposób zachęca się obywateli do odpisu?

Podatnicy mogą zmniejszyć podstawę swojego podatku poprzez przekazanie darowizny. Darowizna musi
wynosić minimum 1,000 Czeskich Koron i nie może przekraczać 2% podstawy podatku.
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6. Proszę w kilku punktach opisać sposób zakładania stowarzyszenia i fundacji
STOWARZYSZENIE

FUNDACJA

1) Stowarzyszenie może zostać utworzone
przez grupę przygotowawczą, czyli co najmniej
3 osoby, z których przynajmniej jedna ma 18
lat lub więcej.
2) Grupa przygotowawcza musi złożyć wniosek
o rejestrację stowarzyszenia (wniosek składany
jest do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Część wniosku stanowi statut organizacji, który
zawiera między innymi: nazwę organizacji, jej
adres oraz działalność itp.)
3) Rejestracja stowarzyszenia oznacza jego
formalne utworzenie
4) Jeżeli nie istnieją jakiekolwiek
przeciwwskazania, Ministerstwo dokonuje
rejestracji stowarzyszenia w przeciągu 10 dni
od złożenia wniosku.

Część D: Informacje dotyczące miasta
1. Czy istnieją miejscowe akty prawa (strategie, programy) regulujące współpracę?
Jeżeli TAK, to proszę krótko opisać te dokumenty
1. Nazwa
dokumentu

Opis (jakie
zagadnienia
reguluje)

2. Nazwa
dokumentu

Opis (jakie
zagadnienia
reguluje)

Plan Miejski [Zarządzanie Społeczne]

Jest to dokument dotyczący sfery społecznej. Główną ideą jest rozwój i utrzymanie pomocy
społecznej w regionie. Głównym celem jest udzielenie społeczności możliwości wyboru
rodzaju pomocy społecznej funkcjonującej w naszym mieście.)

Plan działania [Rządowej] Agencji ds. Równości Społecznej

Agencja stara się połączyć wszystkie sfery społeczne i nawiązać współpracę między
rządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, wydziałami władz miasta, policją,
ministerstwami i innymi [podstawą są tu grupy robocze]
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2. Czy i w jaki sposób władze lokalne dofinansowują działalność organizacji?

W sferze społecznej:
Budżet miejski oddał około 2 miliony Czeskich Koron dla niezbędnych i niezastąpionych organizacji
pozarządowych, które regularnie współpracują w sferze społecznej. Pozostałe 200 000 koron czeskich zostaje
rozdzielone między innymi dostawcami usług społecznych przez system dofinansowań.

3. Czy i w jaki sposób władze lokalne wspierają pozafinansowo organizacje?

Władze lokalne wspierają organizacje poprzez Plan Społeczny. Dla przykładu: stworzenie pięciu grup
roboczych, wyszczególnionych ze względu na rodzaj ich działalności, które uzyskują pomoc w planowaniu i
rozwoju usług oraz w różnych kłopotliwych kwestiach.

4. Proszę krótko opisać funkcjonujący w mieście model współpracy władz z organizacjami.

Zagadnienie to zostało omówione w punkcie nr 3. Współpraca polega na wzajemnym wspieraniu się pięciu
grup roboczych, których spotkania odbywają się regularnie.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

5

