Zgłoszenie kandydata/-tki organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji
konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2020
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA/-KI NA CZŁONKA KOMISJI
1

Imię i nazwisko

2

Telefon kontaktowy

3

Adres e-mail

4

Nazwa organizacji/podmiotu
wskazującego kandydata/-kę
DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH W NASTĘPUJĄCYCH SFERACH
ZADAŃ PUBLICZNYCH

SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

znak „x”

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
działalność na rzecz integracji cudzoziemców
ochrona i promocja zdrowia
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
nauka, szkolnictwo wyższego, edukacja, oświata i wychowanie
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
turystyka i krajoznawstwo
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
promocja i organizacja wolontariatu
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w
zakresie określonym w pkt.1-32 ustawy
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji
ratownictwo i ochrona ludności

OPIS DOŚWIADCZENIA KANDYDATA W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ/PROJEKTÓW WE
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO KANDYDATA W REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE
POŻYTKU PUBLICZNEGO, W RAMACH KTÓREGO UBIEGA SIĘ O CZŁONKOSTWO W KOMISJI

OŚWIADCZENIE
Oświadczam że:

wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,

jestem obywatelem/-ką RP i korzystam z pełni praw publicznych,

jestem związany/związana lub współpracuję jako pracownik, zleceniobiorca lub wolontariusz
z następującymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
(czytelny podpis kandydata)
W przypadku podjęcia współpracy z organizacją nie wymienioną powyżej zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o tym fakcie Referat Organizacji, Kadr i Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Pionki.
……………………………………..
(czytelny podpis kandydata)

Imię nazwisko, funkcja, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji organizacji
pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazującego kandydata:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

