Zalacznik nr 1
Zgloszenie propozycji zadan publicznych realizowanych przez organizacje pozarzadowe
w 2014r.

1. Nazwa organizacji zglaszajacej propozycje :

2. Adres :

3. Telefon, e-mail, fax :

4. Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania organizacji

5. Nr kontaktowy do w/w osoby :
6. Propozycja zadania publicznego:

7. Zaznaczyc obszar ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (art.4
ust.1), którego propozycja dotyczy :
1. pomoc spo eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastepczej,
3. dzialalnosc na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej osób
zagrozonych wykluczeniem spolecznym,
4. dzialalnosc charytatywna,
5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju
swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6. dzialalnosc na rzecz mniejszosci narodowych i etnicznych oraz jezyka regionalnego,
7. ochrona i promocja zdrowia,
8. dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych,
9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostajacych bez pracy
i zagrozonych zwolnieniem z pracy,

10. dzialalnosc na rzecz równych praw kobiet i mezczyzn,
11. dzialalnosc na rzecz osób w wieku emerytalnym,
12. dzialalnosc wspomagajaca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczosci,
13. dzialalnosc wspomagajaca rozwój techniki, wynalazczosci i innowacyjnosci oraz
rozpowszechnianie i wdrazanie nowych rozwiazan technicznych w praktyce
gospodarczej,
14. dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych,
15. nauka, szkolnictwo wyzsze, edukacja, oswiata i wychowanie,
16. wypoczynek dzieci i mlodziezy,
17. kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
18. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
19. ekologia i ochrona zwierzat oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
20. turystyka i krajoznawstwo,
21. porzadek i bezpieczenstwo publiczne,
22. obronnosc panstwa i dzialalnosc Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
23. upowszechnianie i ochrona wolnosci i praw czlowieka oraz swobód obywatelskich, a
takze dzialania wspomagajace rozwój demokracji,
24. ratownictwo i ochrona ludnosci,
25. pomoc ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granica,
26. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
27. dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i wspólpracy
miedzy spoleczenstwami,
28. promocja i organizacja wolontariatu,
29. pomocy Polonii i Polakom za granica,
30. dzialalnosc na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
31. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granica,
32. dzialalnosc na rzecz rodziny, macierzynstwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka,
33. przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym
34. dzialalnosc na rzecz organizacji pozarzadowych oraz spóldzielni socjalnych
w zakresie okreslonym w pkt 1-32.
8. Uzasadnienie propozycji danego zadania ( wskazanie podstawy prawnej lub innego
dokumentu z którego wynika koniecznosc realizacji zadania) :

……………………………………….
Miejscowosc, data, podpis (pieczec)

