
Razpisna dokumentacija 2018 - Socialno - humanitarna dejavnost

OSNOVNI PODATKI:

KONTAKTNI PODATKI:

PODATKI O URADNEM ZASTOPNIKU:

Število članov s plačano članarino:

Višina članarine:

5. PODATKI IZ  BILANCE STANJA na dan 31.12. 2017 (AJPES)

6. TEMELJNI AKT in KOPIJA VPISA V REGISTER DRUŠTEV (samo društva, ki se prvič prijavljajo na razpis)

OBVEZNE PRILOGE

1. ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE, ZBORA ČLANOV oz. USTREZNEGA ORGANA DRUŠTVA  ZA LETO 2017

2. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2017

3. EVIDENCA O ČLANSTVU (izpisek iz evidence o članstvu ali izpolnjen in podpisan obrazec -priloga dokumentacije)

4. PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZVIDA v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2017 (AJPES)

Elektronski naslov:

Število članov v društvu:

Telefon:

Telefon - GSM:

Elektronski naslov:

Priimek in Ime:

Telefon:

Matična številka:

Davčna številka:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA SOCIALNO-HUMANITARNA DEJAVNOST 2018

PODATKI O IZVAJALCU:

Uradno ime:

Naslov:

Transakcijski račun:
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SKUPAJ

3.3. Program zajema izdajanje glasila ali biltena društva:

- vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s  3 točkami - največje možno število točk je 9.

Datum Izpolni  komisija

SKUPAJ

Glasilo ali bilten društva

3.2. Organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev na območju občine Laško:

- vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti z  10 točkami - največje možno število točk je 20.

Datum Dobrodelna ali druga prireditev Kraj Izpolni  komisija

SKUPAJ

3.1. Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja na tematiko društva za člane ali širšo okolico, ki se 

izvede na območju občine Laško:

- vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 5 točkami - največje možno število točk je 15.

Datum
Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja na tematiko 

društva
Kraj Izpolni     komisija

- nad 40 članov 15 točk

* pogoj je izpisek iz evidence o članstvu (ime, priimek in naslov) ali podpisana izjava na koncu vloge

3. VSEBINA PROGRAMA IZVEDENEGA V LETU 2017

2. ŠTEVILO ČLANOV IZ OBČINE LAŠKO

- do 20 članov 5 točk

- od 21 članov do 40 članov 10 točk

- podružnica v občini Laško 15 točk

- sedež v drugi občini (najmanj 5 članov s stalnim prebivališčem v občini Laško) 5 točk

1. SEDEŽ IZVAJALCA

- sedež v občini Laško 30 točk
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3.5. Program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin 

izvajanje programa pa je v interesu Občine Laško:

invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje):

Obvezen kratek opis:

Število točk (izpolni komisija)

občanov občine Laško, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, 

Obvezen kratek opis:

SKUPAJ

3.6. Program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali

Število točk (izpolni komisija)

3.4. Program vključuje izlete, športne in kulturne aktivnosti za člane:

- vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s  3 točkami - največje možno število točk je 9.

Datum Izleti, športne in kulturne aktivnost Kraj Izpolni  komisija
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Za točnost podatkov odgovarja s podpisom in žigom:

Spodaj podpisani/a                                                                                              

Podpis:

- tedensko izvajanje programa

- mesečno izvajanje programa

- občasno izvajanje programa

Zadeva: Izjava o številu članov iz občine Laško

 izjavljam, da je v našem društvu

oziroma organizaciji včlanjenih  oseb, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Laško.

Izjavo dajem na osnovi 4. odstavka 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno - humanitarnih

dejavnosti v občini Laško (Uradni list RS, številka 21/2016).

Žig Podpis:

Izjavljamo, da imamo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za

realizacijo prijavljenih programov. 

Datum in kraj: Ime in priimek:

IZJAVA

10 točk

3.7. Najem oziroma uporaba športnega objekta za redno vadbo:

Obvezen kratek opis o načinu delovanja društva na območju občine Laško 

5 točk

*OBVEZNA PRILOGA - Fotokopija računa ali pogodbe o najemu prostora

Število točk (izpolni komisija)

4. STALNOST IZVAJANJA PROGRAMA NA OBMOČJU OBČINE LAŠKO

15 točk
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