ИНФОРМАЦИЈЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ/УДРУЖЕЊУ
Пун назив
организације/удружења
Адреса
Место

Општина

Телефон/Факс

е-mail
Подаци о одговорној особи

Име, презиме функција
Адреса
e-mail

Телефон

Подаци о регистрацији организације/удружења
Година и место оснивања
Број важеће регистрације
Регистрована код

Основне активности и циљеви

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ/УДРУЖЕЊА
Организација/удружење се финансира:
а) из државног буџета
б) из буџета јединица локалне самоуправе
в) из властитих прихода
г) из прихода од чланарине
д) из донација организација
ђ) из индивидуалних донација
е) из донација из пословног сектора
ж) остало

Донатори

ПРОЈЕКТИ
Укупан број реализованих
пројеката од оснивања
Пројекти који су у току или су
спроведени у 2007/08 години
(Називи пројеката, циљ, област ,
трајање, циљна група, резултати и
број корисника).

Наведите један пројекат, који
планирате да спроведете у 2009.
год. (У припреми, спреман за
реализацију, циљ пројекта, област,
трајање, циљна група, очекивани
резултати, одрживост)

Опишите како су Ваше активности
допринеле побољшању положаја
избеглица и прогних лица, интерно
расељених, интерно интерно
расељених лица или припадницима
мањинских заједница.

Да ли је ваша организација
донирала неке активности?
Ако јесте, када и које активности?

Кратко опишите најчешће
проблеме, препреке са којима сте
се сусрели у свом раду у последње
две године у областима у којима
делујете.

Наведите кратко Ваше предлоге за
превазилажење препрека и
унапређење активности у области у
којој делујете.

ПРОФИЛ КОРИСНИКА
Главне циљне групе обухваћене активностима организације/удружења
Обележите са ’’X’’ највише 4 циљне групе (2+2)
Избеглице и прогнана лица
Деца
Расељена лица са КиМ/Интерно интерно
расељени на КиМ
Роми или припадници других мањинских
заједница

Млади
Жене
Стари

Нестала лица

Незапослени

Повратници
Азиланти

Особе са инвалидитетом
СТРУКТУРА ПРУЖЕНЕ ПОМОЋИ

Упишите број корисника којима је пружена помоћ и допишите врсту помоћи ако није
наведено
Едукација (рад на рачунарима, занати,

Новчана помоћ

мали бизнис)
Лекови, ортопедска помагала, …

Помоћу у грађевинском материјалу

Помоћ у опреми, алати, машине…

Микро кредит, start up кредит

Укупно корисника

Укупно корисника у 2007/08
Вредност пружене помоћи

(Упишите новчану вредност пружене помоћи)
Појединачна вредност
Од

Укупно у 2007/08

Укупна вредност

до
Правна помоћ
(Попуните уколико организација/удружење пружа правну помоћ)
Информације

Број поднесака

Савети

Заступање пред судовима

Укупно пружено у 2007/08

Укупно пружено

Исход заступања пред судовима
Успешан

У
поступку

Неизвестан исход

Неуспешан

ЕВИДЕНЦИЈА О КОРИСНИЦИМА И ПРУЖЕНОЈ ПОМОЋИ
(Обележите са ’’X’’ начин евидентирања)
Архива евиденционих образаца

Електронска база
Тип базе података

Word, Excel табела

Access или др.
Број корисника

(Упишите број евидентираних корисника у архиви, електронској бази)
Избеглице и прогнана лица

Интерно интерно расељена лица

Интерно расељена лица

Роми или припадници других мањинских
заједница

Повратници

Азиланти

Укупано евидентираних корисника

Укупно евидентираних корисника у
електронској бази

Које податке садржи електронска база
(Обележите са ’’X’’ )
Личне податке

Податке о врсти пружене помоћи (правна
помоћ, материјална помоц, едукација….)

Број, датум,место издавања и врста ИД
документа

Податке о облику пружене помоћи (инф.,
савет, писање поднесака, заступање, новчана
помоћ, грађевински материјал, опрема за
доходовну делатност, кредит, обука/курс за
занате, мали бизнис, рад на рачунарима, ….)

Претходно и садашње место боравка,
адреса,податке за контакт
Податке о имовини и статусу имовине
Податке о социјалном статусу
(образовање, запослен, незапослен,
пензионер, инвалид, бр. чланова
породице, врста прихода…)

Опис пружене помоћи.
(када, где, колико, вредност, исход,
резултати…)
Место и датум када је пружена помоћ и ко је
пружио помоћ

Друге податке (Наведите ако није
обухваћено)

Тачност података гарантују одговорне особе у организацији
Одговорна особа:
_______________________
Пецат и потпис

Име презиме, контакт особе.
Тлефон, e-mail адреса

