VPRAŠALNIK storitev nevladnih organizacij Mestne občine Murska Sobota

1) OSNOVNE INFORMACIJE
Naziv NVO:
Naslov NVO (ulica, poštna številka, kraj):
Naša NVO je (ustrezno označite):
a)

društvo oz. zveza društev

b) zasebni zavod
c)

ustanova

Leto ustanovitve:
Število zaposlenih:
Število prostovoljcev:

Če je vaša organizacija društvo oz. zveza društev, ali ima v temeljnem aktu opredeljeno
pridobitno dejavnost?1 (ustrezno označite):

DA

NE

1

V kolikor društvo nudi plačljivo storitev (za svoje delo izda račun, vezan na opravljanje neke storitve), mora v
svojem temeljnem aktu imeti opredeljeno pridobitno dejavnost, pri čemer mora upoštevati naslednje:
- društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon,
- pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu društva,
- biti mora povezana z namenom in cilji organizacije,
- služiti mora kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva,
- lahko se opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje
pridobitne dejavnosti (Vir: Matej Verbajs, CNVOS).
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DDV zavezanec (ustrezno označite):

DA

NE

Davčna številka:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba:
Telefon:
E-pošta:
Spletno mesto:
2) KRATEK OPIS VAŠE NVO (število znakov je omejeno do 3.000 – predstavite osnovne
dejavnosti vaše organizacije, poslanstvo in vizijo)
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3) REFERENCE VAŠE ORGANIZACIJE

4) OPIS PROGRAMOV OZ. STORITEV
Storitev 1) - Naziv storitve (prim.: skupinski tečaji XX; predavanje XX itd.)

- Kratek opis storitve
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Storitev je namenjena (oz. je prilagojena naslednjim ciljnim skupinam)

a) članom društva (npr. bolnikom in svojcem)
b) splošni javnosti
c) osnovnošolcem nižjih razredov
d) osnovnošolcem višjih razredov
e) dijakom
f) upokojencem
g) drugim: ____________________________

Morebitne opombe:

Storitev 2) - Naziv storitve (prim.: skupinski tečaji XX; predavanje XX itd.)

- Kratek opis storitve
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b) splošni javnosti
c) osnovnošolcem nižjih razredov
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e) dijakom
f) upokojencem
g) drugim: ____________________________
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Tukaj kopirajte točko 4 (storitev 3, storitev 4 itd.) kolikokrat je potrebno....
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